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На основание чл. 106, ал. 6, чл. 82, ал. 4, т. 5, чл. 107, т. 2, б. „а", чл. 110, ал. 1, т. 

2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с проведен вътрешен конкурентен 

избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2018 

г. за възлагане на централизирана 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), под номер 0750, изпратена покана за участие до 

потенциалните изпълнители с изх. № Е-26-00-36/13.04.2018 г. и като се запознах и взех 

предвид протокола и утвърдения от мен доклад от 16.05.2018 г. на комисията, назначена с 

моя Заповед № Е-РД-16-158/24.04.2018 г. и всички документи, събрани в хода на 

вътрешния конкурентен избор и в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-405/11.05.2017 г. на 

министъра на енергетиката 

I. На основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП отстранявам от участие във вътрешния 

конкурентен избор „Райт Клининг" ООД, тъй като представената оферта не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя, посочени в поканата за участие, 

поради следните мотиви: 

При извършена проверка в Търговския регистър, комисията е констатирала, че 

участникът „Райт Клийнинг" ООД се представлява от лицата Радослав Павлов и Стефан 

Цолов. 

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

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

Радослав Павлов, представена в .pdf формат. 

За останалите два файла представени във формат .p7s, комисията не е могла да 

установи тяхното съдържание, тъй като участникът е прикачил единствено електронните 

подписи, но не и изискуемата декларация от Стефан Цолов. 

Съгласно т. 1.2.1 от раздел "Декларации" участникът следва да удостовери липсата 

на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП с декларация, подписана от лицата по чл. 

54, ал. 2 от ЗОП. Съгласно Забележката към т. 1.2.1 от раздел "Декларации", всеки от 
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лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП подписват декларацията с личен електронен подпис. В 

случай че не притежават електронен подпис, същите следва да попълнят декларацията, 

след което да се подпише на ръка, да се сканира и да се приложи като прикачен файл към 

офертата. 

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

изискала в срок до 23.59 часа на 04.05.2018 г. участникът да представи декларация по чл. 

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

подписана от Стефан Цолов съгласно указанията, посочени от Възложителя в т. 1.2.1 от 

раздел "Декларации". 

В указания от комисията срок участникът „Райт Клининг" ООД не е представил 

допълнително изискания от комисията документ в СЕВОП. 

II. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП преустановявам вътрешен конкурентен 

избор за определяне на изпълнител 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), под номер 0750, тъй като всички оферти не отговарят на 

условията на Възложителя. 

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. В нарушение на посоченото изискване, участниците са предложили по-

висока цена за изпълнение на поръчката, а именно: 

• „БОРИВАН" ООД с предложена обща цена 178 877.59 лв. без ДДС 

• ВНП Фасилити" ЕООД с предложена обща цена 239 901.10 лв. без ДДС; 

• „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД с предложена обща цена 246 925.58 лв. без ДДС; 

• ДЗЗД „ВИП" с предложена обща цена 249 912.19 лв. без ДДС; 

• „КОМЕКС РМ" ЕООД с предложена обща цена 263 557.77 лв. без ДДС. 

III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаване на настоящото 

решение, същото да се изпрати на участниците чрез СЕВОП и да се публикува в профила 

на купувача заедно с протокола и доклада на Комисията, при спазване на разпоредбата на 

чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

IV. На основание чл. 6, ал. 1, т. 7, буква „б" от Постановление № 385 на 

Министерския съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за 

нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2016 г) да се 

изпрати информация до Централния орган за покупки за прекратяването на вътрешния 

конкурентен избор. 

V. На основание чл. 8, ал. 4 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 

30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на 

изпълнителната власт, да се осигури в СЕВОП наличието на всички документи по 

проведения вътрешен конкурентен избор. 
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VI. Изпълнението на т. Il l - V от решението възлагам на началника на отдел 

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

дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 

VII. Контрола по изпълнение на настоящето решение възлагам на директора на 

дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 

Електронната преписка в Профила на купувача на Министерството на енергетиката 

е на интернет адрес: https://www.me.qovernment.bq/bq/competitions/usluqi-po-

pochistvane-shtadyashti-okolnata-sreda-na-obekti-na-ministerstvo-na-enerqetikata-1199-

c362-l.html?p=e30= 

Настоящето решение да се доведе до знанието на лицата по т. VI и VII за сведение 

и изпълнение. 

Решението подлежи на обжалване по отношение на неговата законосъобразност в 

10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. 

- / 

ТАТЯНА V СЕКУЛОВА 
Главен секретар 

/Упълномощена със Заповед № Е-РД-16-405/11.05.2017 г. 
на министъра на енергетиката/ ~ г-
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