
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-88 

6 октомври 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ), на свое заседание, проведено на 06.10.2021 г., 

разгледа Доклад изх. № РД-22 22-03-6/ 04.10.2021 г. на комисия по чл. 103 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед на председателя на СЕМ № РД-13-72/ 

20.08.2021 г. със задача да отвори, разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, внедряване и 

гаранционна поддръжка на Система за мониторинг на СЕМ“. 

Със свое Решение № РД-05-55/ 25.06.2021 г., Съветът е възложил на председателя, 

който съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП е възложител на обществени поръчки, да предприеме 

всички необходими действия за подготовка, откриване и възлагане на обществена поръчка с 

посочения предмет, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, чрез Централизираната 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 

Със същото решение СЕМ е одобрил обявление за обществената поръчка, техническа 

спецификация и проект на методика за оценка на офертите. 

С Решение на възложителя изх. № РД-22 22-03-6/ 20.07.2021 г., публикувано в ЦАИС 

ЕОП, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с идентификатор 00928-2021-

0003. 

Съветът установи, че представеният доклад на комисията за резултатите от работата ѝ 

съдържа необходимата информация, съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП и към нея е приложена 

цялата документация, посочена в чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. 

След преценка на фактите, описани в доклада на комисията и приложенията към него, 

Съветът приема направеното от нея класиране за обективно и при стриктно спазване на 

одобрената методика за оценка.  

С оглед горното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и телевизията 

във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки, Съветът за електронни 

медии  

Р Е Ш И: 

 

I. Председателят на СЕМ, в срока по чл. 106, ал. 3 от ЗОП, да утвърди доклада за 

работата на комисията. 

 

II. Председателят на СЕМ, в срока по чл. 106, ал. 6 от ЗОП, да издаде решение за 

определяне на изпълнител, съобразно класирането, направено от комисията, в т.ч.: 

- да обяви следното класиране на допуснатите участници в открита процедура с 

предмет „Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на Система за мониторинг на 

СЕМ”: 

Първо място: ЕЙЧ-ТЕК ЕООД 

Второ място: SALVIOL SVETOVANJE D.O.O. 

- да определи за изпълнител на обществената поръчка ЕЙЧ-ТЕК ЕООД, ЕИК 

202090808, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, р-н Красно село, бул. 

България № 60, ет. 2, ап. 6, представлявано от Христо Тучев. 
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- да отстрани НЮ-ТЕК ЕООД на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради това, че 

участникът не е представил в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП доказателства, че отговаря на 

минималните изисквания, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП.  

 

На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, участниците да бъдат уведомени за решението за 

определяне на изпълнител в 3-дневен срок от издаването му чрез съобщение на техните 

потребителски профили в ЦАИС ЕОП. 

 

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 19а, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, 

решението на възложителя да се публикува в Профила на купувача в деня на изпращането 

му на участниците в процедурата. 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


