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Вх. № 01-04-1593/04.11.2019 г.  

 

ДОКЛАД 

по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед № 230/28.10.2019 г. на изпълнителния директор на ДП 

БСТ 

 

Относно: резултатите от работата на назначената със Заповед № 230/28.10.2019 г. на 

изпълнителния директор на ДП БСТ комисия за разглеждане на подадени оферти за участие 

в откритата с Решение № 213/20.09.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ, открита 

процедура по реда на ЗОП с наименование: „Осигуряване на предметни печалби за нуждите 

на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: I. „Доставка на сувенирни 

артикули“ и II. „Доставка на черна техника“ 

 

I. Във връзка с Решение № 213/20.09.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: 

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“, 

по обособени позиции: I. „Доставка на сувенирни артикули“ и II. „Доставка на черна 

техника“, 

със Заповед № 230/28.10.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл. 

103, ал. 1 ЗОП и чл. 51, ал. 1 вр. чл. 61 ППЗОП, е назначена комисия в състав: 

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

2. Светлана Големанова – Директор, ДМ, при ЦУ на БСТ – член; 

3. Силвия Илкова – Гл. експерт маркетинг, ДМ при ЦУ на БСТ – член. 

Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани.  

 

II. Оферти за участие в настоящата процедура са подадени както следва: 

 

Оферти, подадени за участие в обособена позиция I. „Доставка на сувенирни артикули“:  

1. „Геострой“ АД 

вх. № 02-01-1548/25.10.2019 г.  

Офертата е внесена от Кирил Алексиев в 15.18 часа на 25.10.2019 г. 

 

Оферти подадени за участие в обособена позиция II. „Доставка на черна техника“: 

1. Кооперация „Панда“ 

вх. № 02-01-1547/25.10.2019 г.  

Офертата е получена по куриер в 14.50 часа на 25.10.2019 г. 

 

2. „Смарт Софт“ ЕООД 

вх. № 02-01-1549/25.10.2019 г. 

Офертата е внесена от Румен Трифонов в 16.20 часа на 25.10.2019 г. 

 

III. Въз основа на извършените оценителни действия по отношение офертите на 

участниците, които са представили оферти, съответстващи на предварително обявените 



 
Доклад от работата на Комисия, назначена със Заповед № 230/28.10.2019 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ 

   стр. 2 

 

 

условия, съобразно заложеният в документацията критерий за оценка по съответна 

обособена позиция, комисия извърши следното: 

 

Класиране по обособена позиция I. „Доставка на сувенирни артикули“: 

1. Оферта на участника „Геострой“ АД с оферта с вх. № 02-01-1548/25.10.2019 г., с която е 

предложена най-ниска обща цена за изпълнение на предмета на поръчката по обособена 

позиция I. „Доставка на сувенирни артикули“, а именно: 379 379 (триста седемдесет и 

девет хиляди триста седемдесет и девет) лева без ДДС. 

 

Класиране по обособена позиция II. „Доставка на черна техника“: 

1. Оферта на участника Кооперация „Панда“ с оферта с вх. № 02-01-1547/25.10.2019 г., с 

която е предложена най-ниска обща цена за изпълнение на предмета на поръчката /т.е. обща 

цена за доставката на всички посочени бройки от всички видове артикули, включени в 

обособена позиция II. „Доставка на черна техника“ на обществената поръчка/, в размер на: 

53 891.87 (петдесет и три хиляди осемстотин  деветдесет и един лев и осемдесет и седем 

стотинки) лева без ДДС. 

2. Оферта на участника „Смарт Софт“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1549/25.10.2019 г., с 

която е предложена обща цена за изпълнение на предмета на поръчката /т.е. обща цена за 

доставката на всички посочени бройки от всички видове артикули, включени в обособена 

позиция II. „Доставка на черна техника“ на обществената поръчка/, в размер на: 58 990 

(петдесет и осем хиляди деветстотин и  деветдесет) лева без ДДС. 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия 

в настоящата обществена поръчка по всяка от обособените позиции, предлагаме да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник по съответна обособена позиция, а 

именно: 

По обособена позиция I. „Доставка на сувенирни артикули“, с участника: 

„Геострой“ АД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-1548/25.10.2019 г., с която е 

предложена най-ниска обща цена за изпълнение на предмета на поръчката по обособена 

позиция I. „Доставка на сувенирни артикули“, а именно: 379 379 (триста седемдесет и 

девет хиляди триста седемдесет и девет) лева без ДДС. 

 

По обособена позиция II. „Доставка на черна техника“, с участника: 

Кооперация „Панда“, подал оферта за участие с вх. № 02-01-1547/25.10.2019 г., с която е 

предложена най-ниска обща цена за изпълнение на предмета на поръчката /т.е. обща цена 

за доставката на всички посочени бройки от всички видове артикули, включени в обособена 

позиция II. „Доставка на черна техника“ на обществената поръчка/, в размер на: 53 891.87 

(петдесет и три хиляди осемстотин  деветдесет и един лев и осемдесет и седем 

стотинки) лева без ДДС. 

 

IV. Няма основания за прекратяване на процедурата, по която и да е от обособените й 

позиции. 

Предвид условията на предмета на поръчката, липсата на повече от една оферта /по 

обособена позиция I/, не е достатъчно само по себе си основание за прекратяването й. 
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V. Няма основания за отстраняване на участници в процедурата, по която и да е от 

обособените й позиции. 

 

VI. Мостри/Снимки: 

VI.1. По обособена позиция № 1 са представени следните мостри от участника „Геострой“ 

АД: 

- 40 /четиридесет/ броя мостри, небрандирани на артикулите, подлежащи на доставка: 

химикал - 3 вида, комплект моливи, луксозен бележник, фризби, запалка, ключодържател, 

магнит, ръчна чанта, бонбони, ветрило, плакат, надуваема палка, ароматизатор кола, 

слънчеви очила, тениска тип поло, надуваема възглавница, чаша бамбук с капаче, калъф за 

квитанции/фишове, подаръчни пликове, аромадифузер с комплект от 3 вида етерична 

масла, торбичка спортни стоки, антистрес топка, дъждобран-пончо, реферска свирка, 

отварачка – 2 вида, раница, бутилка за вода, футболна топка, кепе, козирка, чаша за бира, 

подложка за чаши – 2 вида, справочник, карти за игра, кутия за карти, чаена свещ.  

 

VI.2. По обособена позиция № 1 са представени следните снимки/визуализации с лого от 

участника „Геострой“ АД: 

- 40 /четиридесет/ броя снимки /визуализации с бранд - логото и отличителни знаци на ДП 

„Български спортен тотализатор” на артикулите, подлежащи на доставка: химикал - 3 вида, 

комплект моливи, луксозен бележник, фризби, запалка, ключодържател, магнит, ръчна 

чанта, бонбони, ветрило, плакат, надуваема палка, ароматизатор кола, слънчеви очила, 

тениска тип поло, надуваема възглавница, чаша бамбук с капаче, калъф за 

квитанции/фишове, подаръчни пликове, аромадифузер с комплект от 3 вида етерична 

масла, торбичка спортни стоки, антистрес топка, дъждобран-пончо, реферска свирка, 

отварачка – 2 вида, раница, бутилка за вода, футболна топка, кепе, козирка, чаша за бира, 

подложка за чаши – 2 вида, справочник, карти за игра, кутия за карти, чаена свещ. 

 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от 4 страници, е съставен на 01.11.2018 г., в 16.30 

часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 230/28.10.2019 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, комисия за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на подадените от тях оферти за участие в откритата с Решение № 

213/20.09.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ, открита процедура по реда на ЗОП с 

наименование: „Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен 

тотализатор“, по обособени позиции с наименования: I. „Доставка на сувенирни артикули“ 

и II. „Доставка на черна техника“. 

 

 

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП настоящият Доклад ведно с 

документацията за обществената поръчка, постъпилите оферти и приложени в тях мостри, 

изготвените протоколи от работата на комисията -  Протокол № 1/28.10.2019 г., Протокол 

№ 2/01.11.2019 г., с приложенията към тях, се предават на Изпълнителния директор на ДП 

БСТ за утвърждаване, на датата, на която същият е входиран в деловодството на ДП БСТ. 
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Комисия съгласно Заповед № 230/28.10.2019 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

/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/ 

…………………………. 

Силвия Илкова, член 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-1593 от 04 ноември 2019 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 230/28.10.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и въз основа на 

утвърдената и влязла в сила документация за обществената поръчка, постъпилите 

оферти и приложени в тях мостри и изготвените протоколи от работата на комисията, 

със съответните приложения към тях.  

 

 

 

Дата: 05 ноември 2019 г.  Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов, 

Изпълнителен директор на 

ДП „Български спортен тотализатор“  


