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ПРОТОКОЛ № 2 

01.11.2019 г. 

 

Във връзка с Решение № 213/20.09.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на 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“ и в изпълнение на Заповед № 

230/28.10.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 103 и чл. 104, ал. 2 

ЗОП вр. чл. 61, т. 3 и т. 4 ППЗОП, 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; 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 01.11.2019 г. за провеждане на закрито заседание и започна своята работа в 09.30 часа, 

на което поетапно, по всяка една от обособените позиции по отделно: 

1. разгледа представените оферти и оцени, съгласно избрания критерий за възлагане, тези 

от тях, които съответстват на предварително обявените условия; 

2. разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 

участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 

класира на първо и второ място. 

 

I. Действия и констатации относно разглеждане на представените оферти от 

участниците и определяне на тези от тях, които съответстват на предварително 

обявените условия, по реда на подаването им: 

 

1. Относно обособена позиция I. „Доставка на сувенирни артикули“:  

1.1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Геострой“ АД с 

вх. №  02-01-1548/25.10.2019 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, за която е подадена, включваща документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе 

установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника лице; представено 

е копие и на електронен носител; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника лице; 

в) снимки/визуализация с бранд – логото и отличителни знаци на ДП „Български спортен 

тотализатор“ – 40 бр.; 

г) мостри – 40 бр. 
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2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

цялостно изпълнение предмета на поръчката по тази обособена позиция - попълнено 

съобразно образеца от Документацията за участие, съответстващо с поставените от 

възложителя изисквания и подписано от представляващия участника лице; представено е 

копие и на електронен носител. 

 

Комисията съпостави направеното техническо предложение с изискванията на 

Възложителя, както и разгледа всяка една от представените мостри на артикули и 

съответстващата им визуализация, при което констатира, че предложеното отговаря 

напълно на поставените изисквания. 

Представеното ценово предложение е изготвено съобразно изискванията на възложителя и 

в рамките на финансовия ресурс, определен от него. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „Геострой“ АД отговаря на предварително обявените условия.  

 

2 Относно обособена позиция II. „Доставка на черна техника“: 

2.1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на Кооперация „Панда“ 

с вх. № 02-01-1547/25.10.2019 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписана от представляващия участника лице; представено 

е копие и на електронен носител; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника лице. 

Комисията съпостави направеното техническо предложение с изискванията на 

Възложителя, при което констатира, че предложеното отговаря напълно на поставените 

изисквания. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, съответстващо 

с поставените от възложителя изисквания и подписана от представляващия участника лице; 

представено е копие и на електронен носител. 

Представеното ценово предложение е изготвено съобразно изискванията на възложителя и 

в рамките на финансовия ресурс, определен от него. 



 

 
Протокол № 2/01.11.2019 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 230/28.10.2019 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

 
стр. 3 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника Кооперация „Панда“ отговаря на предварително обявените условия.  

 

2.2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Смарт Софт“ 

ЕООД с вх. № 02-01-1549/25.10.2019 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписана от представляващия участника лице; представено 

е копие и на електронен носител; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника лице. 

Комисията съпостави направеното техническо предложение с изискванията на 

Възложителя, при което констатира, че предложеното отговаря напълно на поставените 

изисквания. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, съответстващо 

с поставените от възложителя изисквания и подписана от представляващия участника лице; 

представено е копие и на електронен носител. 

Представеното ценово предложение е изготвено съобразно изискванията на възложителя и 

в рамките на финансовия ресурс, определен от него. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „Смарт Софт“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия.  

 

 

II. Оценка съгласно избрания критерий за възлагане на поръчката на тези от 

представените оферти, които съответстват на предварително обявените условия: 

 

1. Относно обособена позиция I. „Доставка на сувенирни артикули“ 

Действия и констатации относно оценка на офертата на „Геострой“ АД с вх. №  02-01-

1548/25.10.2019 г.: 
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С оглед констатациите по т. I.1.1 по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно 

избрания критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта по тази обособена позиция, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 

ЗОП – най-ниска обща/крайна цена, дадена за цялостното изпълнение на предмета 

поръчката по съответна обособена позиция – това е общата предложена цена за доставката 

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

позиция на обществената поръчка. На първо място се класира участникът, представил най-

ниска обща/крайна цена, за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна 

обособена позиция, а следващите се класират в низходящ ред по направените от тях 

предложения. 

 

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази 

обособена позиция, по посочения критерий, са както следва: 

1. „Геострой“ АД с оферта с вх. № 02-01-1548/25.10.2019 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 I. „Доставка 

на сувенирни артикули“ на обществената поръчка/, в размер на: 379 379 (триста 

седемдесет и девет хиляди триста седемдесет и девет) лева без ДДС. 

 

по тази обособена позиция няма подадени за участие други оферти 
  

Класиране: 

1. „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. 

 

поради наличието на една подадена и допусната до оценка и класиране оферта, не е 

налице основание за прилагане на чл. 72 ЗОП 

 

2. Относно обособена позиция II. „Доставка на черна техника“ 

Действия и констатации относно оценкa на офертата Кооперация „Панда“ с вх. № 02-

01-1547/25.10.2019 г. и офертата на „Смарт Софт“ ЕООД с вх. № 02-01-1549/25.10.2019 

г. 

С оглед констатациите по т. I.2.1. по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно 

избрания критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта по тази обособена позиция, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 

ЗОП – най-ниска обща/крайна цена, дадена за цялостното изпълнение на предмета 

поръчката по съответна обособена позиция – това е общата предложена цена за доставката 

на всички посочени бройки от всички видове артикули, включени в съответната обособена 
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позиция на обществената поръчка. На първо място се класира участникът, представил най-

ниска обща/крайна цена, за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна 

обособена позиция, а следващите се класират в низходящ ред по направените от тях 

предложения. 

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази 

обособена позиция, по посочения критерий, са както следва: 

1. Кооперация „Панда“ с оферта с вх. № 02-01-1547/25.10.2019 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: 53 891.87 (петдесет и три хиляди 

осемстотин  деветдесет и един лев и осемдесет и седем стотинки) лева без ДДС. 

2. „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. 

 

по тази обособена позиция няма подадени за участие други оферти 

 
Класиране: 

1. Кооперация „Панда“, съгласно оферта с вх. № 02-01-1547/25.10.2019 г., с която е 

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

позиция II. „Доставка на черна техника“, а именно: 53 891.87 (петдесет и три хиляди 

осемстотин  деветдесет и един лев и осемдесет и седем стотинки) лева без ДДС; 

2. „Смарт Софт“ ЕООД, съгласно оферта с вх. № 02-01-1549/25.10.2019 г., с която е 

предложена обща цена за изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция II. 

„Доставка на черна техника“, а именно: 58 990 (петдесет и осем хиляди деветстотин и  

деветдесет) лева без ДДС. 

 

поради наличието на две подадени и допуснати до оценка и класиране оферти, не е 

налице основание за прилагане на чл. 72 ЗОП 

 

III. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до 

установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор на двама участници и класирането им: 

 

III.1 Относно обособена позиция I. „Доставка на сувенирни артикули“: 

След извършеното по-горе оценяване в т. II.1, се установи, че по тази обособена позиция, 

подредбата на участниците в низходящ ред спрямо извършеното класиране е следната: 

1. „Геострой“ АД с оферта с вх. № 02-01-1548/25.10.2019 г., с която е предложена най-ниска 

цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция I. 
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С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участника 

„Геострой“ АД, при което се констатира следното: 

Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Геострой“ АД с вх. № 02-01-

1548/25.10.2019 г: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от 

представляващо участника лице; 

2. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от 

представляващо участника лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения от 

възложителя образец, съгласно изискванията; документът е подписан с електронни 

подписи от всички задължени лица;  

4. Два броя пълномощни (неизискуеми от Възложителя); 

5. Декларация за срок на валидност на офертата (неизискуема от Възложителя); 

6. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност на „Геострой“ АД – в 

представения еЕЕДОП участникът е посочил, че спрямо него се е “случвало в миналото 

договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за 

концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били 

налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в 

миналото“. Така формулираният текст в образеца на ЕЕДОП всъщност предполага 

отговор, с който да се прецени дали спрямо участника не е налице обстоятелството по 

чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗОП, а именно да е „доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор 

за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело 

до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни 

санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 

сто от стойността или обема на договора“. Разликата във формулировките на двата 

текста, обуславя представяне на доказателства от този участник, че е предприел мерки за 

надеждност.  

Комисията, като разгледа представените документи и направи свои проучвания в 

публични регистри, установи, че на база представеното и публично достъпната 

информация, спрямо този участник не е налице обстоятелството за отстраняване по чл. 

55, ал. 1, т. 4 ЗОП, тъй като:  

по партидата на възложителя в РОП се съдържа информация за прекратен договор с 

консорциум, в който участие е взел „Геострой“ АД, с посочени обеми на 

изпълнение/неизпълнение и стойности, но понастоящем има висящ съдебен спор между 

този възложител и изпълнителя /видно от направена на 29.10.2019 г. справка за делото в 

Портала за достъп до съдебни дела на Софийски градски съд/, с предмет на делото: 

причината на неизпълнение на този договор и обемът на това неизпълнение /представено 
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копие на искова молба и отговор на молбата/; в поддържания от АОП Списък на 

стопански субекти с нарушения понастоящем не фигурира нито участника, нито 

консорциум, в който този участник е бил страна. Т.е., към момента само един елемент от 

фактическия състав на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗОП е налице – предсрочно 

прекратен договор за обществена поръчка. 

Поради гореизложеното становище на комисията, преценка на представените от 

участника мерки за надеждност, към настоящия етап не могат да бъдат извършени.  

От значение е да се отбележи, че с оглед факта, че към датата на сключване на договор с 

участника, класиран на първо място по настоящата поръчка по обособена позиция I, се 

изисква представяне на гаранция в размер 5% от стойността на договора от участника, 

както и че плащанията по договора от страна на възложителя са само за доставени и 

приети стоки, не е налице опасност за неизпълнение на този договор, която да е 

обусловена от факта на висящ съдебен спор между участник по настоящата процедура и 

друг възложител.  

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника „Геострой“  АД с поставените от закона и 

възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият е 

представил документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се 

установява каквото и да било несъответствие с поставените изисквания към личното 

състояние и критериите за подбор /икономическо и финансово състояние/. 

 

III.2 Относно обособена позиция II. „Доставка на черна техника“ 

След извършеното по-горе оценяване в т. II.2, се установи, че подредбата на участниците в 

низходящ ред спрямо извършеното класиране е следната: 

1. 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 по обособена позиция II., а 

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

и седем стотинки) лева без ДДС. 

2. „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 по обособена позиция II., а именно: 58 

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

С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците - 

Кооперация „Панда“ с вх. № 02-01-1547/25.10.2019 г. и „Смарт Софт“ ЕООД с вх. № 02-01-

1549/25.10.2019 г., при което се констатира следното: 

 

Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на Кооперация „Панда“ с вх. № 02-01-

1547/25.10.2019 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 
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1. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от 

представляващо участника лице; 

2. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от 

представляващо участника лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения от 

възложителя образец, съгласно изискванията; документът е подписан с електронни 

подписи, от всички задължени лица.  

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника Кооперация „Панда“ с поставените от 

закона и възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че 

същият е представил документи, без в тях да има липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените изисквания 

към личното състояние и критериите за подбор /икономическо и финансово 

състояние/. 

 

Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Смарт Софт“ ЕООД с вх. № 02-01-

1549/25.10.2019 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1.Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от 

представляващо участника лице; 

2.Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от представляващо 

участника лице; 

3.Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения от 

възложителя образец, съгласно изискванията; документът е подписан с електронен подпис 

на задълженото лице. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника „Смарт Софт“ ЕООД с поставените от 

закона и възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че 

същият е представил документи, без в тях да има липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените изисквания 

към личното състояние и критериите за подбор /икономическо и финансово 

състояние/. 
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Комисията приключи закритата част от заседанието си в 11.15 часа на 01.11.2019 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо девет страници. 

 

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 

 

 

 
 


