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вх. № 02-03-722/02.06.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ    

по чл. 181, ал. 4 ППЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед № 99/28.05.2020 г. на изпълнителния директор на ДП 

БСТ 

 
Относно: резултатите от работата на назначената със Заповед № 99/28.05.2020 г. на изпълнителния директор 

на ДП БСТ комисия за разглеждане на подадени оферти за участие в откритата с Решение № 80/05.05.2020 г. 

на Изпълнителния директор на БСТ процедура по реда на ЗОП – публично състезание с наименование: 
„Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства“, по обособена 

позиция: I. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техника и аксесоари за общата 

администрация на ДП БСТ“ 

 

Във връзка с Решение № 80/05.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП – публично състезание с наименование: „Доставка, 

инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства“, по 

обособена позиция: I. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна 

техника и аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“, със Заповед № 99/28.05.2020 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл. 103, ал. 1 ЗОП и чл. 51, ал. 1 вр. 

чл. 54 и сл. ППЗОП, е назначена комисия в състав: 

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

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

3. Илко Симеонов – главен експерт, отдел „Сервиз“, ДИТИ при ЦУ на БСТ – член. 

 

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

 

Оферти за участие в процедурата с наименование: „Доставка, инсталиране и гаранционно 

обслужване на компютри и периферни устройства“, по обособена позиция: I. „Доставка, 

инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техника и аксесоари за общата 

администрация на ДП БСТ“, са подадени както следва: 

 

1.„Лийд вижън“ ЕООД 

вх. № 01-01-699/27.05.2020 г.  

Офертата е внесена от Светлана Стоянова в 16.37 часа 

 

2.„Тинк Смарт“ ЕООД 

вх. № 02-01-700/27.05.2020 г.  

Офертата е внесена от Стефан Джурелов в 16.45 часа 

 

Комисия, в периода 28.05.2020 г. – 02.06.2020 г., проведе поредица от заседания, на които 

поетапно, разгледа представените оферти, оцени допуснатите от тях, класира ги и разгледа 

документите за лично състояние и критериите за подбор на класираните на първо и второ 

място участници /действия по извършване на подбор/. За действията и констатациите на 

комисията са съставени съответни протоколи: Протокол № 1/28.05.2020 г. и Протокол № 

2/01.06.2020 г., приложени към настоящия. 

 



 
Протокол по чл. 181, ал. 4 ППЗОП от работата на Комисия, назначена със Заповед № 99/28.05.2020 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

   стр. 2 

 

 

С оглед посоченото в гореизброените протоколи, правим следното предложение за вземане 

на решение от Възложителя: 

 

I. Да бъдат взети следните резултатите от проведения подбор, при който са спазени 

изискванията на чл. 61, т. 4 и т. 7 и чл. 81, ал. 2 ППЗОП:  

1. Участникът „Лийд Вижън“ ЕООД с оферта с вх. № 01-01-699/27.05.2020 г., 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 

състояние и критериите за подбор.  

2. Участникът „Тинк Смарт“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-700/27.05.2020 г., 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 

състояние и критериите за подбор. 

 

 

II. Да бъде извършено следното класиране, въз основа на извършените оценителни 

действия, съобразно заложената в документацията на настоящата процедура методика за 

оценка: 
1. „Лийд Вижън“ ЕООД с оферта с вх. № 01-01-699/27.05.2020 г., с която е предложена 

Обща цена, формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на 

видовете артикули от таблицата в Ценовото предложение: 15 317,00 лв. лева без ДДС 

/ценовите предложения за доставка на артикули с №№ 1-7, са с включена цена за 

лиценз за 1 година за базов софтуерен продукт: MS Office 365 Business Premium /. 

2. „Тинк Смарт“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-700/27.05.2020 г., с която е предложена 

обща цена, формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на 

видовете артикули от таблицата в Ценовото предложение: 15 349,00 лв. лева без 

ДДС/ценовите предложения за доставка на артикули с №№ 1-7, са с включена цена 

за лиценз за 1 година за базов софтуерен продукт: MS Office 365 Business Premium /. 

 

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

в настоящата обществена поръчка с наименование: „Доставка, инсталиране и гаранционно 

обслужване на компютри и периферни устройства“, по обособена позиция: I. „Доставка, 

инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техника и аксесоари за общата 

администрация на ДП БСТ“, предлагаме да бъде сключен договор с класирания на първо 

място участник, а именно: 

„Лийд Вижън“ ЕООД с оферта с вх. № 01-01-699/27.05.2020 г.: Обща цена, формирана само 

за целите на оценката, като сума от единичните цени на видовете артикули от таблицата в 

Ценовото предложение: 15 317,00 лв. лева без ДДС. 
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III.  Няма основания за прекратяване на процедурата с наименование: „Доставка, 

инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства“, по 

обособена позиция: I. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна 

техника и аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“. 

 

IV. Няма основания за отстраняване на участници в процедурата с наименование: 
„Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства“, 

по обособена позиция: I. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна 

техника и аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“. 

 

Настоящият Протокол, състоящ се общо от 3 страници, е съставен на 02.06.2020 г., в 13.00 

часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 99/28.05.2020 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 № 

80/05.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ процедура по реда на ЗОП –

публично състезание, с наименование: „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване 

на компютри и периферни устройства“, по обособена позиция: I. „Доставка, инсталиране и 

гаранционно обслужване на компютърна техника и аксесоари за общата администрация на 

ДП БСТ“. 

Настоящият Протокол ведно с документацията за обществената поръчка и постъпилите 

оферти, изготвените протоколи от работата на комисията -  Протокол № 1/28.05.2020 г., 

Протокол № 2/01.06.2020 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. 

 

Комисия съгласно Заповед № 99/28.05.2020 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/     /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/  

…………………………                        …………………………   

Рада Гьонова, председател                          Веселин Кюркчиев, член  
 

/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/       
……………….. 

Илко Симеонов, член   
 

УТВЪРЖДАВАМ Протокол вх. № 02-03-722/02.06.2020 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 99/28.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 106, ал. 3 вр. чл. 181, ал. 5 ЗОП, след запознаване със съдържанието му 

и въз основа на утвърдената и влязла в сила документация за обществената поръчка 

и изготвените протоколи от работата на комисията, със съответните приложения към 

тях.  

 

Дата: 03 юни 2020 г. Възложител: /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/      

Любомир Петров, 

Изпълнителен директор на 

ДП „Български спортен тотализатор“ 


