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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 126 от 25 април 2019 г. 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6, предл. първо във връзка с чл. 108, т. 1 и т. 3, чл. 109 ЗОП от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № 72/28.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на БСТ, с което е открита 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“ и Обособена 

позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и 

игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“, с прогнозна стойност по обособена позиция 

№1 - 11000000 лв. без ДДС, но с включена стойност на опция, по обособена позиция № 2 – 7200000 без 

ДДС, но с включена стойност на опция, предвид Доклад вх. № 01-04-640/22.04.2019 г. на комисия, 

назначена със Заповед № 111/08.04.2019 г. Изпълнителния директор на ДП БСТ, публикувани в 

електронната преписка на профила на купувача на адрес: 

http://profile.toto.bg/58cd03157d3f0f128727930e7b519f62 

 

О Б Я В Я В А М: 
 

I. Резултатите от проведения подбор по обществена поръчка с наименование: "Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци“, по обособена позиция № 1: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“: 

1. Участникът „Демакс Ди Пи Ай“ АД  с оферта с вх. № 02-01-531/04.04.2019 г. за участие в 

обособена позиция № 1, е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване 

съответствието му с поставените от възложителя изисквания – за лично състояние, годност и 

технически и професионални способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено 

каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното му 

състояние и/или критериите за подбор. 

 

II.  Резултатите от проведения подбор по обществена поръчка с наименование: "Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци“, по обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със залагания върху 

резултатите от спортни състезания“: 

1. Участникът „Демакс“ АД  с оферта с вх. № 02-01-532/04.04.2019 г. за участие в обособена 

позиция № 2, е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му 

с поставените от възложителя изисквания – за лично състояние и технически и професионални 

способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното му състояние и/или критериите за подбор. 

 

III. Отстранените участници в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“, по обособена позиция № 1: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“ и 

мотивите за тяхното отстраняване: няма  

 

IV. Отстранените участници в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“, по 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 мотивите за тяхното отстраняване: 

няма 
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V. Класирането на участниците в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“, по обособена позиция № 1: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“: 

1. Участник „Демакс Ди Пи Ай“ АД  с оферта с вх. № 02-01-531/04.04.2019 г., подадена за 

участие в поръчката по обособената позиция № 1 – 100 точки. 

 

VI. Класирането на участниците в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“, по обособена позиция № 2: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри 

със залагания върху резултатите от спортни състезания“: 

1. Участник „Демакс“ АД  с оферта с вх. № 02-01-532/04.04.2019 г., подадена за участие в 

поръчката по обособената позиция № 2 – най-ниска предложена цена. 

 

VII. Наименованието на участника, избран за изпълнител на обществена поръчка с 

наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“, по обособена позиция № 1: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“: 

„Демакс Ди Пи Ай“ АД, с оферта с вх. № 02-01-531/04.04.2019 г. 

 

VIII. Наименованието на участника, избран за изпълнител на обществена поръчка с 

наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“, по обособена позиция № 2: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри 

със залагания върху резултатите от спортни състезания“: 

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

 

Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, подлежи на обжалване в десет 

дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София – 

п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http:// www.cpc.bg  

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата. 

 

 

 

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

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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