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ПРОТОКОЛ № 2

от заседания на комисията, назначена със Заповед № РД-02-108/18.06.2021 г. за разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията
към личното състояние и критерии за подбор и разглеждане на допуснатите оферти и проверка за
тяхното съответствие с предварително обявените условия, за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Доставки на канцеларски материали по проект BG05M90P001-3.021-0001 „За
по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“
На 06.07.2021 г., се състоя закрито заседание за разглеждане и оценка на офертите за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на канцеларски материали по
проект BG05M90P001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните
услуги в България“ на комисията, назначена със Заповед № РД-02-108/18.06.2021 г. на Лазар
Лазаров - заместник-министър и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед
№ РД-01-113/12.05.2021 г. в състав:

Председател:
Борис Терзиев - старши юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
„Правно обслужване и обществени поръчки“;
Членове:
Хубавинка Василева - старши юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
„Правно обслужване и обществени поръчки“
Антон Кафеджийски - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“,
дирекция „Финанси“
Преди заседанието се констатира, че членът на комисията Наталия Иванова - началник
на отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Финанси“ не може да присъства на
заседанието поради ползване на платен годишен отпуск и беше заменена от резервния член,
съгласно Заповед № РД-02-108/18.06.2021 г. Хубавинка Василева - старши юрисконсулт в
отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“. Новият
член на комисията се запозна със списъка на лицата подали оферти в процедурата и подписа
декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На 28.06.2021 г. на участниците бе изпратен Протокол № 1 на Комисията, подписан от
членовете
на
комисията
и
публикуван
в
„Профила
на
купувача“:
https://profile.m1sp.government.bg/c9db8ef89a571clfe283a9d7f7a263e8. Протокол №1 е получен
от участниците по електронен път като съобщение в Системата за електронно възлагане на
обществени поръчки (СЕВОП).
Протокол №1 съдържа констатации относно представените документи за съответствие
на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участници.
На участниците бе указано да представят посочените в Протокол № 1, в срок от 5 работни дни
от получаването му, документи и информация, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация.
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Комисията започна своята работа с
допълнителни документи и установи следното:

проверка за

постъпили

от

X
участниците

1. Протокол № 1 от работата на комисията е получен като съобщение в СЕВОП от
участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ на 28.06.2021 г. В него е посочено, че участникът
следва да представи в срок 5 (пет) работни дни от датата на получаване на същия, чрез
отговор на електронното съобщение, с което е изпратен протокола, изисканите допълнителни
документи - еЕЕДОП, в който да посочи новонастъпилите обстоятелства или ако няма такива
да представи еЕЕДОП-a, с който е участвал в централизираната обществена поръчка. В срока
по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, изтекъл на 05.07.2021 г. в 23:59 часа участникът не е представил
допълнителни документи, с които да отстрани установените непълноти по отношение на
изискванията на възложителя за лично състояние.
Въз основа на гореизложеното и поради липса на представени от участника
допълнителни документи, доказващи съответствието му с изискванията за лично състояние и
критериите за подбор, комисията не допуска участника до разглеждане на техническото му
предложение на основание чл. 56, ал. 2 от ЗОП и предлага на възложителя да отстрани
участника на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 1 от ЗОП.

2. Протокол № 1 от работата на комисията е получен като съобщение в СЕВОП от
участника „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД на 28.06.2021 г. В него е посочено, че
участникът следва да представи в срок 5 (пет) работни дни от датата на получаване на същия,
чрез отговор на електронното съобщение, с което е изпратен протокола, изисканите
допълнителни документи - еЕЕДОП, в който да посочи новонастъпилите обстоятелства или
ако няма такива да представи еЕЕДОП-a, с който е участвал в централизираната обществена
поръчка. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, изтекъл на 05.07.2021 г. в 23:59 часа участникът
не е представил допълнителни документи, с които да отстрани установените непълноти по
отношение на изискванията на възложителя за лично състояние.
Въз основа на гореизложеното и поради липса на представени от участника
допълнителни документи, доказващи съответствието му с изискванията за лично състояние и
критериите за подбор, комисията не допуска участника до разглеждане на техническото му
предложение на основание чл. 56, ал. 2 от ЗОП и предлага на възложителя да отстрани
участника на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Комисията продължи с разглеждането на представените декларации по чл. 54, ал. 1, т .
7 от ЗОП на допуснатия участник, както следва:

1. „Роел 98“ ООД - Участникът е приложил 2 броя декларации за липсата на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, подписани електронно от господин Робърт Левиев
в качеството му на управител на дружеството и госпожа Елена Пилософ (съдружник).
Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че участникът „РОЕЛ
98“ ООД е подал необходимата информация от задълженото лице за основанието по чл. 54,
ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Комисията установи, че участникът е попълнил и представил всички изискуеми
документи, съгласно поканата за участие. Не са констатирани липси, непълноти или
несъответствия с изискванията към личното състояние на участника и документите
представени от него доказват съответствието му с изискванията, поставени от Възложителя и
допуска участника „РОЕЛ 98“ ООД до разглеждане на техническото му предложение.
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На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на
Техническото предложение на участника, допуснат за съответствието му с предварително
обявените условия на поръчката.

Оферта на „Роел 98“ ООД
Представеното от участника Техническо предложение съответства с предварително
обявените условия на възложителя и отговаря на приложения от възложителя образец.
Техническото предложение е прикачено като отговор на въпрос 1.2.2., група въпроси 1.2.
„Техническо предложение “, въпросник 1 „Предложение за изпълнение на поръчката“, както и
е маркиран отговор “да“ на въпрос 1.2.4 за приемане проекта на договор.
Комисията приема, че така представеното техническо предложение отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в поканата и допуска участникът до отваряне на
ценовото му предложение.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, с писмо от 07.07.2021 г. комисията обяви чрез
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване
съдържанието на ценовото предложение - 08.07.2021 г. от 14:00 ч.
На 08.07.2021 г. комисията пристъпи към отваряне на предлаганите ценови параметри:

„Роел 98“ ООД - предложена обща цена за изпълнение на поръчката в размер на
28 074,14 лв. без ДДС.
Комисията установи, че ценовото предложение на участника е попълнено съгласно
изискванията на възложителя, посочени в покана за представяне на оферта с per. № 92517/10.06.2021 г.
Предложените от участника единични цени не надвишават тези, предложени в
ценовата му оферта в процедурата за сключване на рамковото споразумение.
В ценовото предложение на участника не е допусната аритметична грешка.
След разглеждането и проверката на документите от офертата на участника за
наличието, редовността и съответствието им с изискванията на възложителя, комисията
констатира, че представената оферта от участника съответства с предварително обявените
условия и изисквания на възложителя посочени в поканата.
Предвид гореизложеното, комисията допуска до класиране офертата на участника
„Роел 98“ ООД.
Съгласно т. 7 от покана с per. № 92-517/10.06.2021 г., класирането на участниците се
извършва във възходящ ред по критерий „най-ниска цена“, като на първо място се класира
участникът, предложил най-ниска цена, а на последно - участникът, предложил най-висока.
Под „най-ниска цена” се разбира най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС, която
представлява сума от общите цени, предложени за видовете артикули от образеца на ценовото
предложение, съдържащо се в СЕВОП.
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира единствения допуснат
участник, автоматично изведено от системата, както следва:

„РОЕЛ 98“ ООД: с предложена обща цена - 28 074,14 лв. без ДДС.
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Настоящият протокол се съставя в изпълнение на законовото изискване на чл. 103, ал.
3 от ЗОП за протоколиране на действията на комисията.
Дата на съставяне на протокола; 08.07.2021 г.
чл. 37 от ЗОП

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

^ „
/ Борис Терзиев/

/

ЧЛЕНОВЕ:

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

2.
/Антбн Кафеджийски/

1.
/Хубавичка Василева/
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