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е 
ТАТЯНА СЕКУЛОВА 

Гпавен секретар 
Упълномощена със Заповед 

№ Е-РД-16-405/11.05.2017 г. 
на министъра на енергетиката 

Д О К Л А Д 

Съставен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки, за резултатите от работата на комисията, разгледала подадените 

в СЕВОП оферти в отговор на писмена покана № Е-26-00-36/13.04.2018 г. за участие 
във вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП въз основа на сключено 

Р а м к о в о с п о р а з у м е н и е № С П О Р - 2 8 / 2 1 . 1 2 . 2 0 1 7 г. за в ъ з л а г а н е на обществена 
п о р ъ ч к а с предмет : „ У с л у г и по п о ч и с т в а н е , щ а д я щ и о к о л н а т а с р е д а " на о б е к т и 

на Министерство на енергетиката 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА, 

В изпълнение на Ваша Заповед № Е-РД-16-158/24.04.2018 г. за определяне на 

комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили в СЕВОП електронни оферти 

за участие във вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор на 

изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково споразумение № 

СПОР-28/21.12.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по 

почистване, щадящи околната среда" на обекти на Министерство на енергетиката, Ви 

уведомяваме следното: 

Процедурата за вътрешен конкурентен избор на изпълнител се проведе чрез 

Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП). В 10.30 часа на 

24.04.2018 г. комисията започна работа в следния състав: 

Председател: 

главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово-стопанската дейност", дирекция „Правно-нормативна дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси". 

Ч л е н о в е : 

1. , старши юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово-стопанската дейност", дирекция „Правно-нормативна дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси"; 

2. I , главен експерт, отдел „Управление на собствеността", 

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване".. 

След като се запозна с имената на участниците, председателят и членовете на 

комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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Комисията продължи своята работа по разглеждане на подадените електронни 

оферти и констатира, че в определения срок за получаване на оферти (23.59 часа на 

23.04.2018 г.) в СЕВОП са постъпили шест броя оферти, налични в менюто „Оферти" на 

системата. 

Постъпилите от участниците оферти са автоматично подредени по дата и час на 

постъпване, както следва: 

Номер Име на оферта Име на участник Дата и час на подаване 

1 ВНП Фасилити ЕООД ВНП Фасилити ЕООД 23 апр 2018 9:58:09 

оферта 

2 КОМЕКС РМ ЕООД КОМЕКС РМ ЕООД 23 апр 2018 14:16:28 

3 ВАСИЛКА - ВАСИЛКА - Агенция за чистота ЕООД 23 апр 2018 15:30:49 

Агенция . . . оферта 

4 БОРИВАН ООД БОРИВАН ООД 23 апр 2018 16:34:12 

оферта 

5 l i e Ес Ге България. . . Це Ес. Ге България ООД 23 апр 2018 17:22:48 

оферта 

6 РАЙТ КЛИЙНИНГ РАЙТ КЛИНИНГ ООД 23 апр 2018 18:17:21 

ООД оферта 

Комисията прегледа подадената от участниците информация в отговор на 

поставените изисквания от Възложителя във въпросника към „Предложение за 

изпълнение на поръчката" разделени в следните групи въпроси - „Техническа оферта", 

„Изисквания към участниците", след което председателя на комисията чрез системния 

бутон „ П о к а н и за р а з г л е ж д а н е " допусна участниците към фаза „Оценка на офертите". 

Членовете на комисията разгледаха и провериха по същество съдържанието на 

представената информация от потенциалните изпълнители и констатираха следното: 

За участника „ВНП Фасилити " ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „КОМЕКС РМ" ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 



За участника ДЗЗД „ В И П " : 

В раздел "Декларации", т. 1.2.1 участникът е прикачил три броя декларации 

(файлове) по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП, но за участника в консорциума ЕТ „Пламекс" -

Пламен Михайлов комисията не може да установи съдържанието на файла представен 

във формат .p7s, тъй като е прикачен единствено подписа, но липсва изискуемата 

декларация от 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи декларация по чл. 54, 

ал. 1, т. 7 от ЗОП, попълнена по образец, приложен в т. 1.2.1 от раздел "Декларации" и 

подписана от Пламен Митков Михайлов съгласно указанията, посочени от Възложителя в 

т. 1.2.1 от раздел "Декларации". 

За участника „БОРИВАН" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „РАЙТ КЛИНИНГ" ООД: 

При извършена проверка в Търговския регистър, комисията констатира, че 

участникът „Райт Клийнинг" ООД се представлява от лицата 

I I VI IJ J I v U И 

В раздел "Декларации", т. 1.2.1 участникът е прикачил три броя декларации 

(файлове), единият от които действително е Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП от 

Радослав Александров Павлов, представена в .pdf формат. 

За представените от участника два файла (във формат .p7s) комисията е в 

обективна невъзможност да установи тяхното съдържание, тъй като са прикачени 

единствено подписите, но липсва изискуемата декларация от Стефан Бойчев Цолов. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи декларация по чл. 54, 

ал. 1, т. 7 от ЗОП, попълнена по образец, приложен в т. 1.2.1 от раздел "Декларации" и 

подписана от i в съгласно указанията, посочени от Възложителя в т. 

1.2.1 от раздел "Декларации". 

На 26.04.2018 г. чрез бутона „Искане за разяснение" в СЕВОП комисията изиска в 

срок до 23.59 часа на 04.05.2018 г., участниците ДЗЗД „ВИП" и „РАЙТ КЛИНИНГ ООД да 

отстранят констатираните от комисията несъответствия и пропуски. 

На 26.04.2018 г. в деня на изпращането на констатациите до участниците ДЗЗД 

„ВИП" и „РАЙТ КЛИНИНГ ООД в СЕВОП беше получено съобщение от Централния орган 

за покупки, с което ни уведомяват, че е сключено допълнително споразумение № 1 от 

25.04.2018 г. към рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. с предмет „Услуги по 
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почистване, щадящи околната среда". Изменението на рамковото споразумение е във 

връзка с постъпило заявление от Владимир Владмиров - управител на „Василка -

агенция за чистота" ЕООД и представляващ обединение ДЗЗД „ВИП" - изпълнител по 

посоченото рамково споразумение, с което уведомява, че по отношение на участника 

ДЗЗД „ВИП" е настъпила промяна в състава на обединението: ЕТ „Пламекс - Пламен 

Михайлов е напуснал консорциума по своя инициатива, поради невъзможност за 

изпълнява задълженията си по договора за обединение. На негово място е включен нов 

съдружник „Луксима Груп" ЕООД, за когото са представени ЕЕДОП, доказателства за 

съответствие с критериите за подбор, свидетелство за съдимост на управителя, 

удостоверение за липсата на публични задължения и договор за консорциум на ДЗЗД 

„ВИП" от 13.04.2018 г. и същите са на разположение в електронния си вид в СЕВОП, 

Документен център, папка на процедурата с № 0395. 

За настъпването на горепосочените обстоятелства в Министерство на 

енергетиката постъпи официално писмо /вх. № Е-04-19-105/02.05.2018 г./ от Росица 

Велкова-Желева - Заместник-министър на финансите и оправомощен възложител. 

Във връзка с гореизложеното в указания от комисията срок в 18:21 часа на 

04.05.2018 г. участникът ДЗЗД „ВИП" е уведомил комисията, че тъй като ЕТ "Пламекс -

Пламен Михайлов" с управител $ вече не е съдружник в ДЗЗД 

"ВИП" не е представил декларация, подписана от него. Посочил е че на негово място, в 

консорциума е приет нов съдружник - "Луксима Груп" ЕООД и е представил на комисията 

чрез СЕВОП декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 

Димитринка Петрова - управител на „Луксима груп" ЕООД. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

и информация относно съответствието на участника с изискванията на Възложителя и 

констатира пълно съответствие на документите и информацията с изискванията на 

възложителя. 

В указания срок, а именно до 23:59 часа на 04.05.2018 г., участникът „РАЙТ 

КЛИНИНР ООД не е представил допълнително изисканите от комисията документи в 

СЕВОП. Комисията констатира, че представената оферта от участника „РАЙТ КЛИНИНР 

ООД не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие в 

настоящата процедура. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, Комисията 

предлага на възложителя участникът „РАЙТ КЛИНИНГ" ООД да бъде отстранен от 

процедурата, тъй като представената оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в поканата за участие. 

Членовете на комисията попълниха оценителните гридове в СЕВОП. Оценката на 

електронните оферти в системата се извърши чрез групови гридове, даващи възможност 

за оценка от типа „да/не" на информацията подадена в офертите. 
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В резултат на извършената оценка, комисията установи, че офертите на 

участниците „ В Н П Фасилити" ЕООД, „КОМЕКС РМ" ЕООД, ДЗЗД „ В И П " , 

„БОРИВАН" ООД и „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД отговарят на изискванията, посочени 

в поканата и клаузите на подписаното Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. и 

председателя на комисията с помощта на бутона „Покани за отваряне на ценови оферти" 

ги допусна до етап - отваряне на ценовите оферти. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допусна участника „РАЙТ 

КЛИНИНГ" ООД до етап отваряне на ценовите оферти. 

Съгласно подготвения „График" в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки ценовите предложения на допуснатите потенциални изпълнители 

станаха видими в 10:30 часа на 15.05.2018 г. в под-меню „Отваряне на ценовите 

оферти". 

Системата автоматично позиционира участниците в под-менюто, когато 

процедурата влезе в тази фаза и предложените цени са видими за комисията и 

участниците подали оферти, както и класирането направено от системата по критерии 

„най-ниска цена". 

Ценовите оферти на участниците са както следва: 

БОРИВАН ООД оферта БОРИВАН ООД23 апр 

2018 16:34:12 
178..Ш,59. лв,. Отваряне на 

28,47% по- ценови оферти 

благоприятна оферта 

ВНП Фасилити ЕООД оферта ВНП Фасилити 

ЕООД23 апр 2018 9:58:09 
239 901,10 лв. Отваряне на 

ценови оферти 

Ue ЕсТе България.,, оферта Це Ес Ге 
България ООД23 апр 2018 17:22:48 

246 925.58 лв. Отваряне на 
ценови оферти 

ВАСИЛКА - Агенция.. . оферта ВАСИЛКА -

Агенция за чистота ЕООД23 апр 2018 15:30:49 
249 912.19 лв. Отваряне на 

ценови оферти 

КОМЕКС РМ ЕООД оФеота КОМЕКС РМ 

ЕООД23 апр 2018 14:16:28 
263 557,77 лв. Отваряне на 

ценови оферти 

След извършения преглед на ценовите оферти на участниците комисията 

установи, че общата цена на всички участници надвишава прогнозната стойност, 

обявена в поканата от 165 312 лв. без ДДС. 

Съгласно т. 4 от поканата за участие, общата максимална прогнозна стойност на 

поръчката е в размер на 165 312 лв. без ДДС и потенциалните изпълнители следва да се 

съобразят с нея. 

Във връзка с гореизложеното комисията констатира, че така представените 

оферти на участниците „ВНП Фасилити" ЕООД, „КОМЕКС РМ" ЕООД, ДЗЗД „ВИП", 



„БОРИВАН" ООД и „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД не отговарят на изискванията на 

Възложителя и предлага на основание чл. 110, ал. 1, т, 2 от ЗОП обществената поръчка 

да бъде прекратена. 

С така описаните действия комисията изпълни възложената със Заповед № Е-РД-

16-158/24.04.2018 г. задача и приключи работата си на 16.05.2018 г. 

П р и л о ж е н и я : 

1. Протокол от работата на комисията; 

2. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; 

3. Оферта на „ВНП Фасилити" ЕООД, разпечатана от СЕВОП; 

4. Оферта на „КОМЕКС РМ" ЕООД, разпечатана от СЕВОП; 

5. Оферта на ДЗЗД „ВИП", разпечатана от СЕВОП; 

6. Оферта на „БОРИВАН" ООД, разпечатана от СЕВОП; 

7. Оферта на „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД, разпечатана от СЕВОП; 

8. Оферта на „РАЙТ КЛИНИНГ ООД, разпечатана от СЕВОП. 

К о м и с и я : 

Председател: .. 

лева/ 

Ч л е н о в е ^ 

/ 

2 

I ка/ 
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П Р О Т О К О Л 

от заседанието на Комисията за раз глеждане , оценка и класиране на 
офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор 

на изпълнител на обществена поръчка въз основа на с к л ю ч е н о Рамково 
споразумение № СПОР-28 /21 .12 .2017 г. за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ У с л у г и по почистване, щадящи околната среда" на обекти на 
Министерство на енергетиката 

Днес, 24.04.2018 г. в 10.30 часа в сградата на Министерството на енергетиката в 

гр. София, ул. „Триадица" № 8, стая № 701, комисията назначена със Заповед № Е-РД-

16-158/24.04.2018 г. на главния секретар започна своята работа в състав: 

Председател: 

а, главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово-стопанската дейност", дирекция „Правно-нормативна дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси". 

Членове: 

1. : , старши юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово-стопанската дейност", дирекция „Правно-нормативна дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси"; 

2. , главен експерт, отдел „Управление на собствеността", 

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване" 

със задача електронно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 

за сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната" 

среда на обекти на Министерство на енергетиката, провеждана електронно в Системата 

за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес 

https://sevop.minfin.bg/, под номер 0750. 

Комисията констатира, че чрез СЕВОП е изпратена покана изх. № Е-26-00-

36/13.04.2018 г. до шестимата участници по рамковото споразумение. Датата и часът 

за отварянето на офертите са визуализирани в страницата „График" на СЕВОП, с оглед 

на което участниците се считат за уведомени. 

Съгласно подготвения „График" в системата, офертите станаха видими за 

комисията в 10:30 часа на 24.04.2018 г. 

Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти всички членове на 

комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 
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Комисията продължи своята работа по разглеждане на подадените електронни 

оферти и констатира, че в определения срок за получаване на оферти (23.59 часа на 

23.04.2018 г.) в СЕВОП са постъпили шест броя оферти, налични в менюто „Оферти" на 

системата. 

Постъпилите от участниците оферти са автоматично подредени по дата и час на 

постъпване, както следва: 

Номер Име на оферта Име на участник Дата и час на подаване 

1 ВНП Фасилмти 
ЕООД оФеота 

ВНП Фасилити ЕООД 23 апр 2018 9:58:09 

КОМЕКС РМ ЕООД 23 апр 2018 14:16:28 

Агенция. . . оферта 
ВАСИЛКА - Агенция за чистота 

ЕООД 

23 апр 2018 15:30:49 

4 БОРИВАН ООД БОРИВАН ООД 23 апр 2018 16:34:12 

оферта 

5 l i e Ес Ге България. . . Це Ес Ге България ООД 23 апр 2018 17:22:48 

оферта 

6 РАЙТ КЛИЙНИНГ РАЙТ КЛИНИНГ ООД 23 апр 2018 18:17:21 

ООД оферта 

Комисията прегледа подадената от участниците информация в отговор на 

поставените изисквания от Възложителя във въпросника към „Предложение за 

изпълнение на поръчката" разделени в следните групи въпроси - „Техническа оферта", 

„Изисквания към участниците", след което председателя на комисията чрез системния 

бутон „ П о к а н и за разглеждане" допусна участниците към фаза „Оценка на 

офертите". 

Членовете на комисията разгледаха и провериха по същество съдържанието на 

представената информация от потенциалните изпълнители и констатираха следното: 

За участника „ВНП Фасилити" ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 
изискванията на Възложителя. 

За участника „КОМЕКС РМ" ЕООД: 
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Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника ДЗЗД „ В И П " : 

В раздел "Декларации", т. 1.2.1 участникът е прикачил три броя декларации 

(файлове) по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП, но за участника в консорциума ЕТ „Пламекс" -

Пламен Михайлов комисията не може да установи съдържанието на файла представен 

във формат .p7s, тъй като е прикачен единствено подписа, но липсва изискуемата 

декларация от 5. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи декларация по чл. 54, 

ал. 1, т. 7 от ЗОП, попълнена по образец, приложен в т. 1.2.1 от раздел "Декларации" и 

подписана от Г съгласно указанията, посочени от Възложителя 

в т. 1.2.1 от раздел "Декларации". 

За участника „БОРИВАН" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „РАЙТ КЛИНИНГ" ООД: 

При извършена проверка в Търговския регистър, комисията констатира, че 

участникът „Райт Клийнинг" ООД се представлява от лицата л — — 
[ IB. 

В раздел "Декларации", т. 1.2.1 участникът е прикачил три броя декларации 

(файлове), единият от които действително е Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП от 

5, представена в .pdf формат. 

За представените от участника два файла (във формат .p7s) комисията е в 

обективна невъзможност да установи тяхното съдържание, тъй като са прикачени 

единствено подписите, но липсва изискуемата декларация от i. 

С оглед гореизложеното, участникът следва да представи декларация по чл. 54, 

ал. 1, т. 7 от ЗОП, попълнена по образец, приложен в т. 1.2.1 от раздел "Декларации" и 

подписана от Стефан Бойчев Цолов съгласно указанията, посочени от Възложителя в т. 

1.2.1 от раздел "Декларации". 

На 26.04.2018 г. чрез бутона „Искане за разяснение" в СЕВОП комисията изиска 

в срок до 23.59 часа на 04.05.2018 г., участниците ДЗЗД „ВИП" и „РАЙТ КЛИНИНГ ООД 

да отстранят констатираните от комисията несъответствия и пропуски. 

На 26.04.2018 г. в деня на изпращането на констатациите до участниците ДЗЗД 

„ВИП" и „РАЙТ КЛИНИНГ ООД в СЕВОП беше получено съобщение от Централния орган 
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за покупки, с което ни уведомяват, че е сключено допълнително споразумение № 1 от 

25.04.2018 г. към рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. с предмет „Услуги 

по почистване, щадящи околната среда". Изменението на рамковото споразумение е 

във връзка с постъпило заявление от Владимир Владмиров - управител на „Василка -

агенция за чистота" ЕООД и представляващ обединение ДЗЗД „ВИП" - изпълнител по 

посоченото рамково споразумение, с което уведомява, че по отношение на участника 

ДЗЗД „ВИП" е настъпила промяна в състава на обединението: ЕТ „Пламекс - Пламен 

Михайлов е напуснал консорциума по своя инициатива, поради невъзможност за 

изпълнява задълженията си по договора за обединение. На негово място е включен нов 

съдружник „Луксима Груп" ЕООД, за когото са представени ЕЕДОП, доказателства за 

съответствие с критериите за подбор, свидетелство за съдимост на управителя, 

удостоверение за липсата на публични задължения и договор за консорциум на ДЗЗД 

„ВИП" от 13.04.2018 г. и същите са на разположение в електронния си вид в СЕВОП, 

Документен център, папка на процедурата с № 0395. 

За настъпването на горепосочените обстоятелства в Министерство на 

енергетиката постъпи официално писмо /вх. № Е-04-19-105/02.05.2018 г./ от Росица 

Велкова-Желева - Заместник-министър на финансите и оправомощен възложител. 

Във връзка с гореизложеното в указания от комисията срок в 18:21 часа на 

04.05.2018 г. участникът ДЗЗД „ВИП" е уведомил комисията, че тъй като ЕТ "Пламекс -

Пламен Михайлов" с управител I ече не е съдружник в ДЗЗД 

"ВИП" не е представил декларация, подписана от него. Посочил е че на негово място, в 

консорциума е приет нов съдружник - "Луксима Груп" ЕООД и е представил на 

комисията чрез СЕВОП декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

7 от ЗОП за Димитринка Петрова - управител на „Луксима груп" ЕООД. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

и информация относно съответствието на участника с изискванията на Възложителя и 

констатира пълно съответствие на документите и информацията с изискванията на 

възложителя. 

В указания срок, а именно до 23:59 часа на 04.05.2018 г., участникът „РАЙТ 

КЛИНИНГ" ООД не е представил допълнително изисканите от комисията документи в 

СЕВОП. Комисията констатира, че представената оферта от участника „РАЙТ КЛИНИНР 

ООД не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие в 

настоящата процедура. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, 

Комисията предлага на възложителя участникът „РАЙТ КЛИНИНГ" ООД да бъде 

отстранен от процедурата, тъй като представената оферта не отговаря на изискванията 

на възложителя, посочени в поканата за участие. 

Членовете на комисията попълниха оценителните гридове в СЕВОП. Оценката на 

електронните оферти в системата се извърши чрез групови гридове, даващи 

възможност за оценка от типа „да/не" на информацията подадена в офертите. 
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В резултат на извършената оценка, комисията установи, че офертите на 

участниците „ В Н П Фасилити" ЕООД, „КОМЕКС РМ" ЕООД, ДЗЗД „ В И П " , 

„БОРИВАН" ООД и „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД отговарят на изискванията, посочени 

в поканата и клаузите на подписаното Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. 

и председателя на комисията с помощта на бутона „Покани за отваряне на ценови 

оферти" ги допусна до етап - отваряне на ценовите оферти. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допусна участника „РАЙТ 

КЛИНИНГ" ООД до етап отваряне на ценовите оферти. 

Съгласно подготвения „График" в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки ценовите предложения на допуснатите потенциални изпълнители 

станаха видими в 10:30 часа на 15.05.2018 г. в под-меню „Отваряне на ценовите 

оферти". 

Системата автоматично позиционира участниците в под-менюто, когато 

процедурата влезе в тази фаза и предложените цени са видими за комисията и 

участниците подали оферти, както и класирането направено от системата по критерии 

„най-ниска цена". 

Ценовите оферти на участниците са както следва: 

БОРИВАН ООД оферта БОРИВАН ООД 23 апр 1 178 877,59 лв. Отваряне на 

2018 16:34:12 28,47% по- ценови оферти 

благоприятна оферта 

ВНП фасилити ЕООД оферта ВНП Фасилити 2 239 901.10 лв. Отваряне на 

ЕООД23 апр 2018 9:58:09 ценови оферти 

Це Ес Ге България... оферта Це Ес Ге 3 246 925,58 лв. Отваряне на 

България ООД23 апр 2018 17:22:48 ценови оферти 

ВАСИЛКА - Агенция.. . оферта ВАСИЛКА - 4 249.912Д9 лв.,. Отваряне на 

Агенция за чистота ЕООД23 апр 2018 15:30:49 ценови оферти 

КОМЕКС; РМ ЕООД оферта КОМЕКС РМ 5 263 557.77 лв. Отваряне на 

ЕООД23 апр 2018 14:16:28 ценови оферти 

След извършения преглед на ценовите оферти на участниците комисията 

установи, че общата цена на всички участници надвишава прогнозната стойност, 

обявена в поканата от 165 312 лв. без ДДС. 

Съгласно т. 4 от поканата за участие, общата максимална прогнозна стойност на 

поръчката е в размер на 165 312 лв. без ДДС и потенциалните изпълнители следва да 

се съобразят с нея. 

Във връзка с гореизложеното комисията констатира, че така представените 

оферти на участниците „ВНП Фасилити" ЕООД, „КОМЕКС РМ" ЕООД, ДЗЗД „ВИП", 
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„БОРИВАН" ООД и „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД не отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

Предвид горното, комисията предлага обществената поръчка да бъде 

прекратена. 

Документацията свързана с провеждането на процедурата е налична и остава за 

съхранение в законоустановения срок в СЕВОП. 

Председателят на Комисията закри заседанието. 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 16.05.2018 г. 

Комисия : 

Председател: 

/ I 

Членове: 

1 -

/ 

2 
/ I 
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