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0ЦИАЯЕВ ФОЩ

ПРОТОКОЛ № 1

от работата 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
ЗОИ за разглеждане, оценка и класиране на получени в Системата за електронно
възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) оферти в отговор на писмена покана
на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОИ, с per. № 92-517/10.06.2021 г., за провеждане на
вътрешен конкурентен избор, е предмет: „Доставки на канцеларски материали по
проект BG05M90P001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на
социалните услуги в България“.

На 22.06.2021 г. в изпълнение на Заповед № РД-02-108/18.06.2021 г., комисията
започна своята работа в състав:
Председател:
Борис Терзиев - старши юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
„Правно обслужване и обществени поръчки“;
Членове:
Наталия Иванова - началник на отдел „Управление на собствеността“, дирекция
„Финанси“
Антон Кафеджийски - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“,
дирекция „Финанси“
Обществената
поръчка
се
провежда
чрез
СЕВОП,
на
адрес:
https://sevop.minfin.bg/, секция “Дейности”: Мини-процедура (вътрешен конкурентен
избор) под № 2533.
При запознаване с документацията за процедурата комисията констатира, че на
10.06.2021 г. чрез СЕВОП е изпратена покана, с per. № 92-517/10.06.2021 г., ведно с
приложенията към нея до тримата избрани изпълнители по възложена централизирана
обществена поръчка с Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г. с предмет:
„Доставки на канцеларски материали по проект BG05M90P001-3.021-0001 „За подобро качество и ефективност на социалните услуги в България“, а именно:
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД и „РОЕЛ - 98“ ООД.
В същия ден поканата и приложенията към нея са публикувани на електронната
страница на Министерство на труда и социалната политика в Профила на купувача, на
адрес: https://pTOfile.mlsp.govemment.bg/c9db8ef89a571clfe283a9d7f7a263e8.
Датата и часът за представяне на оферти и за отварянето им са заложени в
СЕВОП, в раздел „График“ на процедурата и са видими за всички участници в нея от
датата на изпращане на поканата за участие. В крайния срок за получаване на оферти,
съгласно заложения в СЕВОП график - 23:59 часа на 21.06.2021 г. са подадени
електронно 3 (три) оферти, както следва:
1. Оферта от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, получена в СЕВОП на 16.06.2021 г.
в системно време 14:48 ч.;
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2. Оферта от „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД получена в СЕВОП на
18.06.2021 г. в системно време 10:02 ч.;
3. Оферта от „РОЕЛ - 98“ ООД, получена в СЕВОП на 21.06.2021 г. в
системно време 13:12 ч.;
След запознаване със списъка на участниците, подали електронни оферти,
председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.
Информацията, съдържаща се в офертите стана видима за комисията в системата
след настъпване на определения час за отваряне на офертите, а именно в 11:00 ч. на
22.06.2021 г.
В изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на
офертите по реда на тяхното постъпване в СЕВОП и проверка за наличието и
съответствието на представените документи и информация с изискванията на
възложителя, посочени в поканата за участие, по реда на получаване на офертите, като
констатира следното:
I. По отношение на представените от участниците документи и информация за
съответствието с изискванията към лично състояние в т. 1.1. „Лично състояние на
участника“ комисията констатира, че:
1. Офертата от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е подадена в срок и е подписана
електронно. Участникът е декларирал, че е настъпила съществена промяна в
обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП, с който е участвал в отритата централизирана
обществена поръчка чрез отговор на въпрос от тип „да/не“, като е отговорил с „ДА“, но
не е приложил нов еЕЕДОП, с който да удостовери новонастъпилите обстоятелства.
Участникът е приложил две декларации за отсъствие на основание за отстраняване по чл.
54, ал. 1, т. 7 от ЗОП {по образец № 1 към изпратена покана, с рег. № 92-517/10.06.2021
г.), подписани с личния електронен подпис на лицата по чл. 40 от ППЗОП
2. Офертата от „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД е подадена в срок и е
подписана електронно. Участникът е декларирал, че е настъпила съществена промяна в
обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП, с който е участвал в отритата централизирана
обществена поръчка чрез отговор на въпрос от тип „да/не“, като е отговорил с „ДА“, но
не е приложил нов еЕЕДОП, с който да удостовери новонастъпилите обстоятелства.
Участникът е приложил две декларации за отсъствие на основание за отстраняване по чл.
54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (по образец № 1 към изпратена покана, с рег. № 92-517/10.06.2021
г ), подписани с личния електронен подпис на лицата по чл. 40 от ППЗОП.
3. Офертата от „РОЕЛ 98“ ООД е подадена в срок и е подписана електронно.
Участникът е декларирал, че не е настъпила съществена промяна в обстоятелствата,
посочени в ЕЕДОП, с който е участвал в отритата централизирана обществена поръчка,
чрез отговор на въпрос от тип „да/не“, като е отговорил с „НЕ“ и е приложил две
декларации за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (по
образец № 1 към изпратена покана, с рег. № 92-517/10.06.2021 г.), подписани с личния
електронен подпис на лицата по чл. 40 от ППЗОП..
С извършване на гореописаните действия приключи заседанието на Комисията.
Председателят на комисията изготви график за работата на комисията, съгласно
изискването на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП.
Комисията продължи своята работа по същество на закрити заседания от
23.06.2021 г. до датата на подписване на настоящия протокол. На основание чл. 54, ал. 7
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от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите на участниците за
съответствие с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя на
участниците, съобразно реда, по който са постъпили офертите за горепосочената
обществена поръчка.
При работата си комисията констатира следното:
1. Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е отговорил на Въпрос № 1.1.1.
„Участникът следва да декларира дали е настъпила съществена промяна в
обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата централизирана процедура.
Участник, при който е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в
ЕЕДОП при централизираната открита процедура, следва да приложи нов попълнен
ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП).“ с отговор „ДА“, с оглед на което е следвало да
представи нов еЕЕДОП, в който да посочи какви са ново настъпилите обстоятелства, но
не е представил такъв.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията
указва на участника, че може да представи в срок до 5 /пет/ работни дни от
получаването на настоящия протокол еЕЕДОП, в който да посочи ново
настъпилите обстоятелства или ако няма такива да представи еЕЕДОП-a, с който е
участвал в централизираната обществена поръчка. Документите следва да се
представят в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки, като
отговор на изпратеното съобщение от комисията за настоящия протокол.
2. Участникът „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД е отговорил на Въпрос № 1.1.1.
„Участникът следва да декларира дали е настъпила съществена промяна в
обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата централизирана процедура.
Участник, при който е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в
ЕЕДОП при централизираната открита процедура, следва да приложи нов попълнен
ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП).“ с отговор „ДА“, с оглед на което е следвало да
представи нов еЕЕДОП, в който да посочи какви са ново настъпилите обстоятелства, но
не е представил такъв.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията
указва на участника, че може да представи в срок до 5 /пет/ работни дни от
получаването на настоящия протокол еЕЕДОП, в който да посочи ново
настъпилите обстоятелства или ако няма такива да представи еЕЕДОП-a, с който е
участвал в централизираната обществена поръчка. Документите следва да се
представят в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки, като
отговор на изпратеното съобщение от комисията за настоящия протокол.
Тъй като комисията установи липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие е
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, посочени в протокола
по-горе, единодушно взе решение един от членовете на комисията да изпрати протокола
на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача съгласно чл. 54,
ал. 8 от ППЗОП на адрес:
http://profile.mlsp.government.bg/0f9e23c8b53f76461172a26fc6dl8d87
Комисията указва, че в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия
протокол участниците, по отношение на които са констатирани пропуски, могат да
представят на комисията изисканите документи.
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След изтичането на срока от 5 работни дни комисията ще пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние.
В случай, че участниците не изпълнят указанията в законово определения
срок, на основание чл. 107 от ЗОИ комисията ще предложи на възложителят да се
отстрани от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за
лично състояние.
На 28.06.2021 г. комисията приключи работа и състави настоящия протокол.

Комисия:
Председател:

чл. 37 от ЗОП

Борис Терзиев
Членове:

чл. 37 от ЗОП

1. Наталия Иванова

2. Антон Кафеджийски

■/
чл. 37 от ЗОП
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