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П Р О Т О К О Л № 2 

по чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

за работата на комисията, назначена със Заповед № РД-01-314/22.08.2018 г. на 

изпълнителния директор на Агенция по вписванията, за електронно разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

нерециклирана копирна хартия 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-30/21.12.2017 г. за възлагане на 

централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия за 

органите на изпълнителната власт и техни администрации“, обособена позиция 2 

„Доставка на нерециклирана копирна хартия“ с възложител Министерство на 

финансите, ид. номер на поръчката в РОП 00210-2017-0015, покана на АВ №92-00-

3/07.08.2018 г., мини-процедура  №0946 в СЕВОП 

На 30.08.2018 г. в 9:00 часа, комисия в състав: 

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

деловодство“, дирекция „ПОЧРД“;  

Членове:  

1. Васил Витанов – младши експерт в отдел „Управление на 

собствеността“, дирекция „ФСДУС“, 

2. Денислав Денчев – младши експерт в отдел „УС“, дирекция 

„ФСДУС“, резервен член на мястото на Сияна Кръстева – главен експерт в отдел 

„Управление на собствеността“, дирекция „ФСДУС“, в платен годишен отпуск 

се събра, за да продължи разглеждането на постъпилите оферти за участие в 

електронната процедура. 

Представяне на допълнителна информация: 

Съгласно Протокол №1 на комисията, публикуван на профила на купувача на 

22.08.2018 г. и изпратен на участниците на същата дата, следваше да се изпратят 

допълнителни документи – декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от „Роел-98“ ООД. 

Комисията констатира, че в срока от 5 работни дни по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в 

деловодството или по СЕВОП не са постъпили никакви документи. Комисията счита, 

че офертата на участника не съответства с изискванията на възложителя. 

Разглеждане и оценка на предложението за изпълнение на поръчката: 

Във Въпросника „Предложение за изпълнение на поръчката“ комисията оцени 

отговорите в групата въпроси 1.2. „Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП“ на 

участниците  Кооперация “Панда” и Мултико 92 ООД с оценка „ДА“. 

Отговорът на участника  „РОЕЛ-98“ ООД в групата въпроси 1.2. „Декларация 

по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП“ беше оценен с оценка „НЕ“. 

 

След извършване на описаните по-горе действия комисията реши да допусне 

участниците  Кооперация “Панда” и Мултико 92 ООД до следващия етап - отварянето 
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на ценовите оферти, като изпрати до тях съобщение чрез СЕВОП за датата и часа на 

отваряне на ценовите оферти в системата. На осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, във вр. с чл. 

63, ал. 1 от ППЗОП в профила на купувача бе публикувано съобщение за датата и часа 

на отваряне на ценовите оферти в СЕВОП 2 (два) работни дни преди датата на 

отваряне. 

 

Отваряне, разглеждане и оценка на ценовите оферти: 

Комисията допуска до отваряне на ценовите оферти: 

1. Кооперация “Панда”     

2. Мултико 92 ООД     

Мотиви: за участниците не са налице основанията за отстраняване; 

техническите им предложения отговарят на изискванията на възложителя и на осн. чл. 

57, ал. 1 от ППЗОП, ценовите предложения трябва да се отворят и разгледат. 

Офертите бяха поканени за разглеждане и оценка към следващата фаза 

„Отваряне на ценови оферти“ от председателя на комисията. 

Комисията не допуска до отваряне на ценовата оферта: 

1. „РОЕЛ-98“ ООД      

Мотиви: участникът не декларира, че за него не са налице основанията за 

отстраняване и: 1. на осн. чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията не разглежда неговото 

техническо предложение; 2. на осн. чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение не 

трябва да се отвори и разгледа. 

Изпълнителят по рамковото споразумение МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС 

МАШИН ООД не е подал оферта. 

На 03.09.2018 г. в 10:00 ч. (системно време) в под-меню „Отваряне на ценовите 

оферти“ на СЕВОП ценовите оферти на участниците станаха достъпни (видими) за 

комисията и участниците, подали оферта. 

Оценяването се извърши от комисия в състав: 

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

деловодство“, дирекция „ПОЧРД“;  

Членове:  

1. Васил Витанов – младши експерт в отдел „Управление на 

собствеността“, дирекция „ФСДУС“, 

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

собствеността“, дирекция „ФСДУС“ 

Класиране 

 Съобразно критерия за оценка „най-ниска цена“ и по предложените цени без 

ДДС СЕВОП автоматично извършва класиране на участниците, а именно: 
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1. Мултико 92 ООД    93 310,00 лв. 

2. Кооперация “Панда”    99 770,00 лв. 

Предвид класирането на участниците в обществената поръчка, съгласно 

обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, комисията предлага на Възложителя 

да сключи договор с класирания на първо място участник – „Мултико 92 ООД“ ООД. 

Комисията предлага за отстраняване участника „РОЕЛ-98“ ООД на осн. чл. 

107, т. 2, б. „а“ във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – офертата не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката, тъй като участникът не е доказал липса 

на основания за отстраняване. 

С така описаните действия комисията изпълни възложените й задачи и 

приключи работата си на 04.09.2018 г. в 17:00 часа. 

 

 

 

Председател:  Антония Георгиева   (п) 

Членове:   Васил Витанов   (п) 

   Сияна Кръстева  (п) 

   Денислав Денчев  (п) 


