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Утвърждавам: 

 

 

Нина Иванова 

Директор на дирекция ПОЧРД 

оправомощен възложител по  

Заповед №РД-01-790/11.11.2022 г. 

 

 

 

ДОКЛАД 

по чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-03-11/21.11.2022 

г. на упълномощеното длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, за електронно 

разглеждане, оценяване и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията през 

2023г.“, № 2654 в СЕВОП, 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-

12/30.06.2020 г. с предмет: „Предоставяне на куриерски услуги за органите на 

изпълнителната власт и техните администрации” по обособена позиция 2 за възлагане 

на централизирана обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски и 

куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните 

администрации“ с възложител Министерство на финансите, ид. номер на поръчката в 

РОП 00210-2019-0015, номер на обявлението в Официален вестник на Европейския 

съюз: 2019/S 123-300794; подадени в СЕВОП в отговор на покана на АВ № 04-00-

43/07.11.2022 г.   
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УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

В изпълнение Заповед № РД-03-11/21.11.2022 г. на оправомощения Възложител 

на Агенция по вписванията комисията със задача електронно разглеждане, оценка и 

класиране на офертите по горецитираната поръчка в състав: 

Председател: Десислава Маринова, главен юрисконсулт в дирекция ПОЧРД;  

Членове:  

1. Адриана Андонова – главен експерт в дирекция ПОЧРД;  

2. Ралица Пеева-Туева – главен юрисконсулт в дирекция ПОЧРД;  

3. Диана Митева – главен специалист в дирекция ПОЧРД; 

4. Йоана Иванова – старши специалист в дирекция ПОЧРД 

Резервен член: 

1. Иван Иванов – старши юрисконсулт в дирекция ПОЧРД. 

изпълни възложените й задачи и представя настоящия доклад за резултатите от 

работата си. 

Общата стойност на поръчката е до 70 000,00 лв. без ДДС (седемдесет хиляди 

лв.) за срок до 31.12.2023 г., или до достигане на прогнозната й стойност, което събитие 

настъпи първо. 

Процедурата на вътрешен конкурентен избор на изпълнител по цитираното по-

горе рамково споразумение се проведе чрез Системата за електронно възлагане на 

обществените поръчки (СЕВОП).  

Съгласно изпратените покани, срокът за подаване на оферти е до 23:59 ч. на 

18.11.2022 г. Поръчката е публикувана на профила на купувача като дата на създаване 

на преписката е 08.11.2022 г. В СЕВОП е създадена мини-процедура (процедура по чл. 

82, ал. 3 от ЗОП) № 2654.  

На 22.11.2022 г. в 10:00 часа, комисията установи, че всрока, определен от 

Възложителя в секция „График“ на СЕВОП за мини-процедурата, оферта за участие е 

подал 1 (един) участник, както следва: 

 МиБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882, гр. София, 1463, бул. „Витоша“ 

№146, вход Б, етаж 5, представлявано от Мариан Наков, управител и основно лице за 

контакт, 0886051814, simeonov@mbm-bg.com. 

Офертата е подадена на: 18.11.2022г. 19:31:28 ч. и е със статус 100% попълнена 

https://sevop.minfin.bg/Content/MessageCenter/NewMessage.aspx?tenderId=&userId=547
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След като комисията се запозна с офертата на участника МиБМ ЕКСПРЕС 

ООД и лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 

8-10 и ал. 13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП . 

Получената оферта е налична в секция „Оферти“ на процедурата. Тя е 

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

офертата представлява линк, който води към нейното съдържание.  

Председателят и членовете на комисията пристъпиха към преглед на офертата 

по същество. Всички членове на комисията бяха поканени за разглеждане и оценка към 

следващата фаза „Оценка на офертите“ от председателя на комисията. 

Комисията реши да извърши разглеждането и оценката на електронните 

оферти в системата чрез групово оценяване. Председателят на комисията достъпи чрез 

общия грид за оценка, който попълва, давайки груповите оценките от тип „да/не“ за 

всеки въпрос от въпросника „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

След подробно разглеждане на представената от участника предложение за 

изпълнение на поръчката и прикачените документи комисията констатира следното: 

1. „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД: 

 

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и 

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП Комисията провери по същество съдържанието 

на представената информация от въпросника „Предложение за изпълнение на 

поръчката“, при което установи, че предоставеното предложение за изпълнение на 
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поръчката на участника е в пълно съответствие с изискванията на индивидуалния 

възложител - Агенция по вписванията, посочени в поканата за участие.  

,  

В съответствие с изискванията на възложителя, 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 документ – декларация по образец на задълженото по чл. 54, ал. 

2 от ЗОП лице – Мариан Величков Наков, управител на дружеството, подписана с 

електронен подпис.  

  

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

участника до следващия етап - отварянето на ценовата оферта. За датата и часа на 

отваряне на ценовата оферта участника е уведомен чрез графика на поръчката в 

системата. 

Отваряне и разглеждане на ценовите оферти: 

На 28.11.2022 г. в 14:00 ч. (системно време) в под-меню „Отваряне на ценовите 

оферти“ на СЕВОП ценовата оферта на участника стана достъпна (видима) за 

комисията и участникът, подал оферта. 

 

Съобразно критерия за оценка „най-ниска цена“ СЕВОП автоматично 

извършва класиране на участниците, а именно (без ДДС): 

 

1. „М И БМ ЕКСПРЕС“ ООД   - > 35 433,62 лв.  без ДДС. 
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Предвид обстоятелството, че в процедурата е подадена само една оферта и 

същата напълно отговаря на изискванията на възложителя, офертата на „МиБМ 

ЕКСПРЕС“ ООД е класирана на първо място в съответствие с обявения критерий за 

възлагане „най-ниска цена“ В тази връзка комисията предлага на Възложителя да 

сключи договор с класирания на първо място участник - „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД. 

С така описаните действия комисията изпълни възложените й задачи и 

приключи работата си на 28.11.2022 г. в 17:00 часа. 

 

 

Приложения: 

1. Оферта на участника – декларация, предложение за изпълнение; 

2. Електронен подпис на представителя на участника - разпечатка от СЕВОП 

3. Класиране по критерий „най-ниска цена“, разпечатка от СЕВОП 

 

 

 

     Председател:  

      

     Десислава Маринова  

      

     Членове:  

 

     Адриана Андонова  

 

      

     Ралица Пеева-Туева  

 

      

     Диана Митева 

 

      

     Йоана Иванова      
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