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УТВЪРДИЛ  НА …………………… 

ДИРЕКТОР НА РЗИ-СИЛИСТРА: 

/д-р Теодора Начева/                                              

ДОКЛАД 

Съставен на основание чл.60, ал.1 от Правилник за прилагане на закона за обществените 

поръчки, за резултатите от работата на комисията, разгледала,  оценила и класирала подадените в 

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

писмена покана на основание чл.82, ал.4 от ЗОП, с изх.№26-02-5/28.09.2020г. за участие във 

вътрешен конкурентен избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Предоставяне 

на пощенски услуги за нуждите на РЗИ - Силистра“ 

УВАЖАЕМА Д-Р НАЧЕВА, 

В периода 28.09.2020г. – 22.10.2020г. в изпълнение на ваша Заповед № РД-02-

57/14.10.2020 г., 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; 

Разгледа, оцени и класира електронно постъпилите оферти на сключване на договор по 

рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020г. с предмет:  „Предоставяне на пощенски и 

куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации“, като извършените 

от комисията действия са отразени в приложените към настоящия доклад Протокол 

№1/19.10.2020г. и Протокол №2/21.10.2020г.  

Вътрешния конкурентен избор за определяне на изпълнител по цитираното по-горе 

рамково споразумение се проведе в СЕВОП, при следната  законово регламентирана 

последователност: 

На 19.10.2020г. в 14:01 часа комисията започна работа и след узнаване на участниците, 

подали електронни оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха 

декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП. 

В посочения в поканата срок са постъпили три оферти в СЕВОП, както следва: 

Номер Име на участник ЕИК 
Дата и час на 

подаване 

статус   

1 
„БЪЛГАРСКИ 

ПОЩИ“ ЕАД 
121396123 

7 октомври 2020 г. 

18:44:04 ч. 

100 % попълнена 

2 „Стар Пост“ ООД 175157550 
15октомври 2020 г. 

17:53:42 ч. 

100 % попълнена 

3 
„МиБМ ЕКСПРЕС“ 

ООД 
131394882 

15 октомври 2020 г. 

22:25:26 ч. 

100 % попълнена 
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Комисията разгледа офертите по реда на тяхното постъпване в СЕВОП и провери за 

наличието и съответствието на представените документи и информация с изискванията на 

възложителя, посочени в поканата за подаване на оферти. 

Комисията извърши проверка на техническите предложения на участниците и установи 

пълното им съответствие с изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие и на 

условията включени от ЦОП в Рамково споразумение № СПОР -11/30.06.2020г. 

 
Комисията  допусна всички участници до следващия етап – отваряне на ценовите предложения. 

 

На 21.10.2020г. в 14:01 часа, съгласно изготвения график в СЕВОП, ценовите предложения на 

участниците станаха видими в под-меню „Отваряне на ценовите оферти“, със следното съдържание: 

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. 

 

Съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и ценовите предложения на 

участниците, комисията извърши следното класиране, автоматично изведено 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. 

Във връзка с изложеното до тук, на основание чл.60, ал.1 от ППЗОП, комисията предлага 

Възложителят да сключи договор с класирания на първо място участник - „Стар Пост“ ООД, с 

предложена обща цена 10 292,50 лв. (десет хиляди двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) 

без ДДС. 

С така описаните действия комисията изпълни възложените й със Заповед № РД-02-

57/14.10.2020г. задачи и приключи работата си на 22.10.2020г. 

 

Приложения: 

1. Протокол №1/19.10.2020г. за работата на комисията 

2. Протокол №2/21.10.2020г. за работата на комисията 

 
Председател:                                     Членове: 

      Иванка Ангелова_________________  Мария Огнева______________ 

                  Мая Николова______________ 


