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ПРОТОКОЛ № 4 

 

Във връзка с Решение № 72/28.02.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни 

знаци“, по обособени позиции с наименования, както следва:  

Обособена позиция № 1: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в 

моментни лотарийни игри“ 

Обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в 

числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“  

и в изпълнение на Заповед № 111/08.04.2019 г., на Изпълнителния директор на ДП БСТ и  

на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и чл. 54, ал. 7 - ал. 13 и чл. 56 ППЗОП, 

комисия в състав: 

 

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

2. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ при ЦУ на ДП БСТ – член, 

3. Иван Кирилов – ръководител „отдел Игри“, ДИТИ при ЦУ на ДП БСТ – член 

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

№28, на 19.04.2019 г. и започна своята работа в 13.00 часа по провеждане на закрито  

заседание, на което да се да се разгледат и оценят подадените оферти по обособени позиции 

№ 1 и № 2, да се извърши комплексна оценка на офертите.  

 

1. Разглеждане на допуснатата оферта на участника „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД  с вх. 

№ 02-01-531/04.04.2019 г., подадена за участие в обособена позиция № 1 и проверка за 

нейното съответствие с предварително обявените финансови и ценови условия. 

Оценка по ценовия показател: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите 

и осъществяване на доставките, предмет на поръчката по обособена позиция №1, попълнено 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя. Посочен е делът от обществената поръчка, който ще бъде възложен за 

изпълнение от подизпълнител – неговият вид, обем и стойност. Представено е предложение 

и за изпълнение на възможната опция. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция № 1, с поставените от възложителя изисквания, бе установено 

че офертата на участника „Демакс Ди Пи АЙ“ АД отговаря на предварително 

обявените финансови и ценови условия и комисията пристъпи към оценка на офертата. 

Съгласно посоченото в документацията за участие, се оценяват предложенията на 

участника от ценовото му предложение както следва: 

Предлагана усреднена цена за отпечатване и доставка на 1 брой удостоверителен знак 

(без включени защити, но с включени допълнителни ефекти) (Е). За целите на 

настоящата оценка участниците изчисляват и  предлагат усреднена цена 

/средноаритметичното на отделните предложени от участника цени по видове 

удостоверителни знаци и по количества/ в лева без ДДС. Усредненото предложение за цена 
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подлежи на оценяване по формулата по-долу. Максималният брой точки, който може да 

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

формула: 

  

Минимална предложена усреднена цена за отпечатване и 

доставка на 1 брой удостоверителен знак  

(без включени защити) 

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

Усреднено предложение на участника 

  

Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „UV фосфоресциращo мастило“ 

за 1 брой удостоверителен знак  (Ж) – за целите на настоящата оценка се оценява 

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

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

формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване/поставяне 

на защита „UV фосфоресциращo мастило“ за 1 брой  

удостоверителен знак 

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

Предложение на участника 

 

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

1 брой удостоверителен знак (З) - за целите на настоящата оценка се оценява 

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

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

формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване/поставяне 

на защита „микроизображение текст“ за 1 брой  

удостоверителен знак 

З = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Предложение на участника 

 

Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „дифракционен оптически 

вариращ елемент“ за 1 брой удостоверителен знак (И) - за целите на настоящата 

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

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

изчислява по следната формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване/поставяне 

на защита „дифракционен оптически вариращ елемент“  

за 1 брой удостоверителен знак 

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

Предложение на участника 
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Предлагана цена за изработване на една матрица за изработване на един вид дизайн на 

дифракционен оптически вариращ елемент (Й)  - за целите на настоящата оценка се 

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

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

следната формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване на един вид 

дизайн на дифракционен оптически вариращ елемент  

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

Предложение на участника 

 

 

Ценово предложение в офертата на участника по показателя Предлагана усреднена цена 

за отпечатване и доставка на 1 брой удостоверителен знак (без включени защити, но с 

включени допълнителни ефекти) (Е) - в лева без ДДС  - 0.2487 лева. 

Оценка на офертата на участника Демакс Ди Пи Ай АД по показател Е: 

Е  = 0.2487 /0.2487  х 100 = 100 точки  

  

Ценово предложение в офертата на участника по показателя Предлагана цена за 

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

удостоверителен знак  (Ж) - в лева без ДДС  - 0.0021 лева 

Оценка на офертата на участника Демакс Ди Пи Ай АД по показател Ж: 

Ж  = 0.0021/0.0021 х 100 = 100 точки  

 

Ценово предложение в офертата на участника по показателя Предлагана цена за 

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

удостоверителен знак (З) - в лева без ДДС – 0.0011 лева 

Оценка на офертата на участника Демакс Ди Пи Ай АД по показател 3: 

З  = 0.0011/0.0011 х 100 = 100 точки  

 

Ценово предложение в офертата на участника по показателя Предлагана цена за 

изработване/поставяне на защита „дифракционен оптически вариращ елемент“ за 1 

брой удостоверителен знак (И) - в лева без ДДС – 0.0721 лева 

Оценка по на офертата на участника Демакс Ди Пи Ай АД по показател И: 

И  = 0.0721/0.0721 х 100 = 100 точки  

 

Ценово предложение в офертата на участника по показателя Предлагана цена за 

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

оптически вариращ елемент (Й) - в лева без ДДС – 4 120 лева 

Оценка на офертата на участника Демакс Ди Пи Ай АД по показател Й: 

Й  = 4120/4120 х 100 = 100 точки  
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Съгласно посоченото в документацията: Комисията, назначена от възложителя, определя 

оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка 

(Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по показателите, умножени 

по съответната им тежест. 

Ккомпл. = А х 20% + Б х 10% + В х 5% + Г х 5% + Д х 10% + Е х 30% + Ж х 5% + З х 5% + 

И х 5% + Й х 5% 

Относителната тежест на показателите в общата комплексна оценка е както следва: 

А. Усреднен срок за отпечатване и доставка – 20% 

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

елемент – 10% 

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

доставени удостоверителни знаци /талони/ – 5% 

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

доставени удостоверителни знаци /талони/ – 5% 

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

10% 

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

(без включени защити) – 30% 

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

мастило“ за 1 брой удостоверителен знак – 5% 

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

1 брой удостоверителен знак – 5% 

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

вариращ елемент“ за 1 брой удостоверителен знак – 5% 

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

дифракционен оптически вариращ елемент – 5% 

 

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

получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че комплексните 

оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат правилата на 

чл. 58 от ППЗОП. 

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 

обществената поръчка по обособена позиция №1 с решение на Възложителя. 

 

Комплексната оценка на офертата на участника „Демакс Ди Пи АЙ“ АД, се формира от 

оценките по показатели А-Д вкл., посочени в Протокол № 3/16.04.2019 г. и показатели Е$Й 

вкл., посочени тук, по-горе, както следва: 

Ккомпл. Демакс Ди Пи Ай АД = А х 20% + Б х 10% + В х 5% + Г х 5% + Д х 10% + Е х 

30% + Ж х 5% + З х 5% + И х 5% + Й х 5% = 100 х 20% + 100 х 10% + 100 х 5% + 100 х 5% 

+ 100 х 10% + 100 х 30% + 100 х 5% + 100 х 5% + 100 х 5% + 100 х 5% = 

20+10+5+5+10+30+5+5+5+5= 100 точки 

 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосоченото, комисията извърши следното 

класиране на подадените за участие в настоящата процедура оферти по обособена позиция 

№ 1: 
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1. Оферта на участника „Демакс Ди Пи Аа“ АД с вх. № 02-01-531/04.04.2019 г. – 

100 точки 

 

2. Разглеждане на допуснатата оферта на участника „ДЕМАКС“ АД с вх. № 02-01-

532/04.04.2019 г., подадена за участие в обособена позиция № 2 и проверка за нейното 

съответствие с предварително обявените финансови и ценови условия. Оценка  и 

класиране: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите 

и осъществяване на доставките, предмет на поръчката по обособена позиция №2, попълнено 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя. Посочен е делът от обществената поръчка, който ще бъде възложен за 

изпълнение от подизпълнител – неговият вид, обем и стойност. Представено е предложение 

и за изпълнение на възможната опция. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция № 2, с поставените от възложителя изисквания, бе установено 

че офертата на участника „Демакс“ АД отговаря на предварително обявените 

финансови и ценови условия и комисията пристъпи към оценка на офертата. 

Съгласно посоченото в документацията за участие, обществената поръчка по обособена 

позиция № 2 ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, която 

ще бъде определена по критерий „най-ниска цена“. 

Класирането на участниците се извършва по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените условия, а именно: като на първо място се класира участника, 

подал оферта с най-ниската предложена цена (стойност на ПЦi), получена като сбор 

от: 

- предложена от участник Цена за отпечатване и доставка на 1 брой 

удостоверителен знак – обикновен фиш (Ц1i) и 

- предложена от участник Цена за отпечатване и доставка на 1 брой 

удостоверителен знак – персонализиран фиш (Ц2i) и 

- предложена от участник Цена за отпечатване и доставка на 1 брой ролка за 

издаване на удостоверителен знак - квитанция (Ц3i) : 

Ц1i +
 Ц2i +

 Ц3i = ПЦi 

 

При еднаква предложена най-ниска цена (стойност на ПЦi) от двама или повече 

участници, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти съгласно чл. 58, ал. 3 ППЗОП. 

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 

обществената поръчка по обособена позиция № 2 с решение на Възложителя. 

 

Единственият участник в процедурата, подал оферта за участие в обособена позиция № 2, 

е направил следните ценови предложения, подлежащи на оценка 
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- Цена за отпечатване и доставка на 1 брой удостоверителен знак – обикновен фиш 

(Ц1i) – 0.02 лева без ДДС; 

- Цена за отпечатване и доставка на 1 брой удостоверителен знак – персонализиран 

фиш (Ц2i) – 0.03 лева без ДДС; 

- Цена за отпечатване и доставка на 1 брой ролка за издаване на удостоверителен знак 

- квитанция (Ц3i)  - 9.94 лева без ДДС. 

При така направените предложения в офертата на Демакс АД, същият е с предложена цена, 

подлежаща на оценка ПЦi: 

ПЦi = Ц1i +
 Ц2i +

 Ц3i = 0.02+0.03+9.94 = 9.99 лева без ДДС 

 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид направеното ценово предложение и 

липсата на други участници в поръчката по тази обособена позиция, комисията 

класира на първо място по обособена позиция № 2 офертата, подадена от участника 

„Демакс“ АД с вх. № 02-01-532/04.04.2019 г. 

 

 

С извършване на класирането по всяка от обособените позиции на обявената поръчка с 

наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“, по обособени позиции 

с наименования, както следва:  

Обособена позиция № 1: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в 

моментни лотарийни игри“ 

Обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в 

числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“, 

комисията приключи и тази закрита част от заседанието си. 

 

Приложения: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП.  

 

Настоящият протокол, състоящ се от 6 страници, се състави и подписа днес: 19.04.2019 г. в 

16.00 часа, от назначената със Заповед № 111/08.04.2019 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           Веселин Кюркчиев, член 

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

…………………………. 

Иван Кирилов, член 

 


