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П Р О Т О К О Л № 1 

по чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

за работата на комисията, назначена със Заповед № РД-01-131/02.04.2018 г. на 

изпълнителния директор на Агенция по вписванията, за електронно разглеждане, оценяване 

и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, 

щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ за нуждите 

на Агенция по вписванията, възлагана по реда на чл. 82 и чл. 95, ал. 2, т. 2 от ЗОП чрез 

вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-

28/21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Услуги по 

почистване, щадящи околната среда” с възложител Министерство на финансите, ид. номер 

на поръчката в РОП 00210-2017-0009, покана на АВ №92-01-39/19.03.2018 г. 

На 02.04.2018 г. в 15:00 часа, комисия в състав: 

 Председател: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и 

деловодство“, дирекция „ПОЧРД“;  

Членове:  

1. Михаил Ленчев – началник-отдел „УС“, дирекция „ФСДУС“; и 

2.  Сияна Кръстева – главен експерт в отдел „Управление на 

собствеността“, дирекция „ФСДУС“;  

Резервен член: Васил Витанов – младши експерт в отдел „Управление на собствеността“, 

дирекция „ФСДУС“, 

се събра със задача да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 

електронната процедура. 

 

Общата стойност на поръчката е до 95 000.00 лв. (деветдесет и пет хиляди лв.) без 

ДДС за срок 12 (дванадесет) месеца. Срокът на Рамковото споразумение е до 31.01.2021 г. 

Председателят на комисията обяви списъка с имената на подалите оферти 

участници. 

В срока, определен от Възложителя в секция „График“ на СЕВОП за мини-

процедурата - до 23:59 ч. на 30.03.2018 г., оферти за участие са подали 5 (петима) 

участника, както следва: 

1. „КОМЕКС РМ“ ЕООД,  

ЕИК 130978891, гр. София, 1113, общ. Столична, район Изгрев, бул. „Шипченски проход“ 

№18, вх. А, ет. 9, представлявано от Пламен Стоянов – управител, Лице за контакт: Пламен 

Стоянов, 029632399, office@komekc.com  

Подадена на 30 март 2018 г. в 9:41:13 ч. 

2. „Василка – агенция за чистота“ ЕООД,  

ЕИК 831915000 (РС е сключено с ДЗЗД „ВИП“, ЕИК 176503051, между „Василка – 

агенция за чистота“ ЕООД, ЕТ „Пламекс – Пламен Михайлов“ и „Хигия – О. С.“ ЕООД), 

гр. София, 1303, общ. Столична, район Сердика, ж.к. Сердика, ул. „Камен Андреев“ №24, 

ет. 1, представлявано от Владимир Владимиров – управляващ съдружник, Лице за контакт: 

Владимир Владимиров, 0888925926, vasilkaltd@abv.bg  

Подадена на: 30 март 2018 г. в 15:52:25 ч. 

3.  „Це Ес Ге България“ ООД, 

ЕИК 040500091, гр. София 1505, общ. София, район Слатина, ул. „Георги Минчев“ №15-17, 
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представлявано от Любомир Андонов – управител, Лице за контакт: Любомир Андонов 

0888516089, l.andonov@csgbg.com  

Подадена на: 30 март 2018 г. в 18:08:30 ч. 

4. „БОРИВАН“ ЕООД,  

ЕИК 131476607, гр. София, 1404, общ. Столична, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 

67, ет. 6, ап. 28, представлявано от Борис Борисов – управител, Лице за контакт: Борис 

Борисов, 070016600, borivan@gmail.com  

Подадена на: 30 март 2018 г. в 17:28:25 ч. 

5.  „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ ООД,  

ЕИК 200500255, гр. София 1373, общ. Столична, ж.к. „Красна поляна“, ул. „Сали Яшар“ 

№39, представлявано от Радослав Павлов – управител, 

Лице за контакт: Стефан Цолов, 0359898740383, b.colov@right-eu.com    

Подадена на: 30 март 2018 г. в 20:21:04 ч. 

Не е подадена оферта от: 

6. „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД,  

ЕИК 831578978, ГР. София 1618, общ. Столична, бул. „Братя Бъкстон“ №40, 

представлявано от Васил Попов – управител, Лице за контакт: Васил Попов, 0885920267, 

officesofia@vnp.bg  

След изчитането на списъка с участниците, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха външни лица. 

Получените оферти са налични в секция „Оферти“ на процедурата. Те са 

подредени по датата на постъпване в системата, както е описано по-горе. Името на всяка 

оферта представлява линк, който води към детайлна информация.  

Членовете на комисията пристъпиха към преглед на офертите. Всички оферти бяха 

поканени за разглеждане и оценка към следващата фаза „Оценка на офертите“ от 

председателя на комисията чрез меню „Сравнение и избор“. 

Комисията реши да извърши разглеждането и оценката на електронните оферти в 

системата чрез групово оценяване. Председателят на комисията ще достъпва чрез общия 

грид за оценка, който попълва, давайки оценките от тип „да/не“ за всеки въпрос от 

въпросника „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

След подробно разглеждане на представените от участниците предложения за 

изпълнение на поръчката и прикачените документи комисията констатира следното: 

1. „КОМЕКС РМ“ ЕООД: 

Техническо предложение – пълно съответствие. 

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – пълно съответствие. 

2. „Василка – агенция за чистота“ ЕООД:  

Техническо предложение – отговор „не“.  

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – не е приложена. 

3. „Це Ес Ге България“ ООД 

Техническо предложение – пълно съответствие. 
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Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – пълно съответствие. 

4. „БОРИВАН“ ЕООД 

Техническо предложение – отговор „не“.  

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – не е приложена. 

5. „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ ООД 

Техническо предложение – пълно съответствие 

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – непълно съответствие: 

Във въпросник 1 „Предложение за изпълнение на поръчката“, група въпроси 1.2. 

„Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП“ участникът е прикачил документи – декларация 

по образец – 2 бр., на задължените по чл. 54, ал. 2 от ЗОП лица: управителите Стефан 

Цолов и Радослав Павлов. Декларациите не са подписани с електронен подпис. Съгласно 

абзац І от т. 9 от Общите условия за работа със Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки, утв. със Заповед №ЗМФ-1227/13.12.2016 г. на министъра на 

финансите, когато в офертата се съдържат документи, изискващи самостоятелно 

подписване (ЕЕДОП, декларации, пълномощни и др.), те се изготвят в съответния текстов 

формат и/ или по обявен от възложителя образец и се подписват самостоятелно с личния 

електронен подпис на задълженото лице. 

 Офертата е подписана с електронен подпис от Стефан Цолов – управител, което, 

съгласно абзац ІІ от т. 9 от същите условия, е достатъчно, за да се приеме документът по т. 

1.2. за подписан от него, тъй като лицето, което подписва, и лицето, което подписва/подава 

офертата, съвпадат. Липсва подписана декларация по 1.2. на другото задължено лице.  

 Участникът следва в срок до 5 (пет) работни дни да представи декларация по чл. 54, 

ал. 1, т. 7 от ЗОП, подписана с личния електронен подпис на управителя Радослав Павлов, 

или на хартиен носител оригинал с подписи, в деловодството на АВ. 

Представяне на допълнителна информация: 

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът ще бъде изпратен на всички 

участници, във връзка с изпълнението на действията по представяне на нови документи, в 

деня на публикуването му в профила на купувача. 

Срок: съгл. чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: до 5 (пет) работни дни от получаването на 

протокола. 

Документите на хартиен носител се представят в запечатан непрозрачен плик с 

името на настоящата обществена поръчка и участника. Пликът се подава в деловодството 

на Агенция по вписванията, гр. София, 1111, ул. „Елисавета Багряна“ 20, деловодство. 

Протоколът се състави в 14:00 часа на 04.04.2018 г. 

 

Председател:  Антония Георгиева  

Членове:   Михаил Ленчев  

   Сияна Кръстева 


