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Заличено на основание  

Регламент /ЕС/ 

2016 / 679 

 

ПРОТОКОЛ  

 

От заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

обществена поръчка с рег.№ ОП-12-2019г., № в РОП / ПОП: 9091461, проведена по реда на 

чл. 186 и чл. 187 от ЗОП – „събиране на оферти с обява“, която е с предмет: „Доставка на 

електронни везни за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ 

 

Днес – 30.08.2019г., в 10:30 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1, бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-12/30.08.2019г. на Главния изпълнителен директор на 

„Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за 

участие във възлагане на обществена поръчка с посочения предмет и на основание чл.103, 

ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.97 от ППЗОП, започна своята работа комисия в състав: 

          

        

Заличено на основание  

Регламент /ЕС/ 

2016 / 679 

    1.–главен юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна            

дейност“.  

     2. – главен експерт, отдел „Икономика и финанси“. 

     3. – главен експерт в  дирекция „ПУЛ“. 

 

На 30.08.2019г. член на гореописаната комисията получи копие от регистъра на 

получените оферти и 1 (един) брой оферта, както следва: 

I.Оферта № 1, с рег.№ ОП-12/26.08.2019г., получена в 11:54ч., подадена от „ЕЛЕКОМ-

ЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИЕВ“ КД,  с  ЕИК 828010677.  

На основание чл.54, ал.1 от ППЗОП, комисията започна работа след получаване на 

списъка с участниците и представената оферта.  

 След запознаване със съдържанието на регистъра на подадената оферта, всеки член на 

комисията подписа и представи декларация на основание чл.103, ал.2 от ЗОП във връзка с 

чл.51, ал.8 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства.  

 На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 На основание  чл.97, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на опаковката 

с подадената оферта.  

 Комисията установи, че опаковката на оферта № 1, с рег.№ ОП-12/26.08.2019г., 

получена в 11:54ч. и подадена от „ЕЛЕКОМ-ЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИЕВ“ КД,  с  ЕИК 

828010677, е с ненарушена цялост, оформена и представена съобразно изискванията по чл.47, 

ал.2 от ППЗОП. Пликът с офертата съдържа следните документи: 

1. Административни сведения за участника; 

2. Декларация по чл.192 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП; 
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3. Декларация по чл.192 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП; 

4. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

5. Декларация по по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП). 

6. Декларация по по чл. 59, ал. 1, т. 3  и по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП). 

7. Декларация по чл. чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП). 

8. Техническо предложение; 

9. Документи, доказващи съответствието с поставените критерии за подбор и 

техническата спецификация на възложителя;  

10. Ценово предложение; 

11. Декларация за подизпълнител; 

 II.Член на комисията обяви техническото предложение на участника за доставка на 

електронни везни, което отговаря напълно на поставените от възложителя изисквания. 

 III.Член на комисията обяви и ценовото предложение на участника „ЕЛЕКОМ-

ЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИЕВ“ КД,  с  ЕИК 828010677 , което включва:   

 Единични цени, както следва: 

            -За 1 /един/ брой електронна двуинтервална везна с теглови обхват до 3/6 кг – 203.00 

(двеста и три лева) лева без ДДС;                                            

            -За 1 /един/ брой електронна двуинтервална везна с теглови обхват до 6/30 кг- 203.00 

(двеста и три лева) лева без ДДС; 

            -За /един/ брой електронна везна с теглови обхват до 60 кг  - 430.00 (четиристотин и 

тридесет лева) лева без ДДС;  

 Общи цени по видове електронни везни, както следва: 

- За 68 броя електронни двуинтервални везни с теглови обхват до 3/6 кг с обща 

стойност в размер на : 13804.00 лв./тринадесет хиляди осемстотин и четири лева/ без 

ДДС;                                            

            - За 255 броя електронни двуинтервални везни с теглови обхват до 6/30 кг с обща 

стойност в размер на : 51765.00 лв./петдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и пет лева/ 

без ДДС; 

            - За 8 броя електронни везни с теглови обхват до 60 кг с обща стойност в размер на: 

3 440.00 лв. /три хиляди четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС;  

 Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на :  69 009.00 лв./шестдесет и 

девет хиляди и девет лева/ без ДДС;  

 

 С тези действия приключи публичната част от работата на комисията, след което 

комисията продължи работата си в закрито заседание.  

          На закрито заседание, комисията продължи своята работа, като пристъпи към проверка 

на предложението и съответствието му с изискванията на възложителя, в резултат на което 

констатира: 

При извършената проверка на представените документи за оферта № 1, с рег.№ ОП-

12/26.08.2019г., подадена от „ЕЛЕКОМ-ЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИЕВ“ КД,  с  ЕИК 828010677 

комисията не констатира липси, непълноти или несъответствия с изискванията посочени в 

техническите изисквания. Участникът „ЕЛЕКОМ-ЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИЕВ“ КД е 
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представил документи, доказващи съответствие с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор. 

            В резултат на горното, комисията единодушно: 

 

РЕШИ: 

     

Класиране на офертите не се извършва, тъй като участникът е само един.  

Участникът с оферта № 1 - „ЕЛЕКОМ-ЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИЕВ“ КД, е предложил 

следните цени за изпълнение на поръчката: 

 Единични цени, както следва: 

            -За 1 /един/ брой електронна двуинтервална везна с теглови обхват до 3/6 кг – 203.00 

(двеста и три лева) лева без ДДС;                                            

            -За 1 /един/ брой електронна двуинтервална везна с теглови обхват до 6/30 кг- 203.00 

(двеста и три лева) лева без ДДС; 

            -За /един/ брой електронна везна с теглови обхват до 60 кг  - 430.00 (четиристотин и 

тридесет лева) лева без ДДС;  

 Общи цени по видове електронни везни, както следва: 

- За 68 броя електронни двуинтервални везни с теглови обхват до 3/6 кг с обща 

стойност в размер на : 13804.00 лв./тринадесет хиляди осемстотин и четири лева/ без 

ДДС;                                            

            - За 255 броя електронни двуинтервални везни с теглови обхват до 6/30 кг с обща 

стойност в размер на : 51765.00 лв./петдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и пет лева/ 

без ДДС; 

            - За 8 броя електронни везни с теглови обхват до 60 кг с обща стойност в размер на: 

3 440.00 лв. /три хиляди четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС;  

 Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на :  69 009.00 лв./шестдесет и 

девет хиляди и девет лева/ без ДДС;  

Комисията установи, че ценовото предложение на участника не надвишава 

предвидената максимална прогнозна стойност на поръчката, поради което предлага на 

възложителя да определи за изпълнител участника „ЕЛЕКОМ-ЕЛЕКТРОНИК - 

ГЕОРГИЕВ“ КД с  ЕИК 828010677.  

С това си действие комисията приключи своята работа на 02.09.2019 г. 

            На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият Протокол от работата на комисията 

се предава на възложителя за утвърждаване. 
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1.  ………………. 

 

            2.  ……………….. 

 

3.  ………………… 


