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На основание чл. 108 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати в протокол № 1, , протокол № 2 и протокол № 3, , от дейността на комисия по чл. 

103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед РД-11-16/19.02.2019г. на Максим Минчев -

Генерален директор на БТ А, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка 

на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за 

обществените поръчки чрез публично състезание с предмет: ,,Предоставяне на 

делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА", открита с Решение № РД-11-

07/22.01.2019г. на Възложителя, 

ОБЯВЯВАМ: 

Резултата от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА" и класирането на 

офертите на допуснатите участници, съгласно съответствието с предварително обявените от 

Възложителя условия, и съгласно критери.э , за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена", както следва: 

1. Класирам за обособена позиция № 1:

Първо място - ,,Al БЪЛГ АРИЯ" ЕАД- 100 точки; 

11. Класирам за обособена позиция № 2:

Първо място - ,,БТК" ЕАД- 100 точки; 

111. Определям за изпълнител в публично състезание за възлагане на обществена

поръчка по ЗОП с предмет: ,,Предоставяне на делекосъобщите.11ни услуги за нуждите на 

БТА" участниците, чиито оферти са класирани на първо място, както следва: 

1 . За обособена позиция № 1- ,,Al БЪЛГ АРИЯ" ЕАД; 

2. За обособена позиция № 2- ,,БТК" ЕАД.
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IV. Отстранени от участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

по ЗОП с предмет: ,,Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА" -

няма

V. Обжалване на решението

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда 

на чл. 196 и следващите от ЗОП, в 1 О (десетдневен) срок от датата на получаването му. 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП , настоящото решение да се изпрати в тридневен срок 

от издаването му до участниците в процедурата. 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, настоящото решение да се публикува в 

електронната преписка в „Профила на купувача" http://www.Ьta.bg/bg/c/ АОР l 8/id/1944021, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
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От документа са заличени лични данни на основание чл.4 от ЗЗЛД и чл.6, 
ал.1, т.5 от ЗДОИ


