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ПРОТОКОЛ №2 

от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-02-57/14.10.2020 г. на д-р 

Теодора Начева Директор на РЗИ - Силистра, със задача да разгледа, оцени и класира 

получените в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) оферти в 

отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), 

с изх. № 26-02-5 от 28.09.2020 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор на изпълнител 

по възложена централизирана обществена поръчка с Рамково споразумение № СПОР-11 от 

30.06.2020 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РЗИ - Силистра“.  

На 21.10.2020 г. в 14:01 часа в изпълнение на заповед № РД-02-57 от 14.10.2020 г. на д-

р Теодора Начева  Директор на РЗИ - Силистра, се събра комисия в състав: 

Председател: Иванка Ангелова – директор дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване“ (АПФСО) в РЗИ - Силистра; 

Членове: 1.Мария Огнева – главен експерт в ДАПФСО; 

                               2. Мая Николова – юрисконсулт в ДАПФСО; 

 

Съгласно подготвения график в СЕВОП ценовите предложения на допуснатите 

участници станаха видими в 14:01 часа (системно време) в под-меню „Отваряне на ценовите 

оферти“. Ценовите предложения са видими в системата както за комисията, така и за 

участниците в процедурата в реално време. Системата автоматично извършва класиране във 

възходящ ред и позиционира участниците с предложените от тях общи цени, като на първо 

място класира участника, предложил най-ниската цена, а на последно участника с най-висока 

цена. Предложените от участниците цени в лева без ДДС, са както следва: 

Оферта Участник Обща цена без ДДС 

15октомври 2020 г. 

17:53:42 ч. 
„Стар Пост“ ООД 10 292,50 лв. 

15октомври 2020 

22:25:26 ч. 
„МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД 11 261,00 лв. 

7 октомври 2020 г. 

18:44:04 ч. 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД 11 575,00 лв. 

 

На закрито заседание на същата дата, комисията в горния й състав констатира, че 

представените от участниците ценови предложения са в съответствие с изискванията на 

възложителя, като предложените цени, не надвишават съответните цени, предложени в 

представените от участниците ценови оферти в процедурата за сключване на Рамково 

споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г. на министъра на финансите и Централен орган за 

покупки с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на 

изпълнителната власт и техни администрации“, както и определената максимална прогнозна 

стойност. 

Във връзка с проверка на комисията за наличие на хипотезата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и 

съгласно функционалните възможности на Системата, която индикира с червен цвят, ако 

някое от предложенията е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

съответните предложения в останалите оферти, комисията констатира, че не е налице 

предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти. 
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С оглед горните констатации, комисията предлага следното класиране на участниците, 

автоматично изведено и от Системата: 

1-во място: „Стар Пост“ ООД, с предложена обща цена в размер на  10 292,50 лв. (десет 

хиляди двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС. 

11-ро място: „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД, с предложена обща цена в размер на 11 261,00 лв. 

(единадесет хиляди двеста шестдесет и един лева) без ДДС. 

Ш-то място: „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, с предложена обща цена в размер на  11 

575,00 лв. (единадесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева) без ДДС. 

Настоящият протокол се състави и подписа на 21.10.2020 г. 

 

Председател:  Членове 

 Иванка Ангелова_________________                       Мария Огнева______________ 

                Мая Николова______________ 

  


