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УТВЪРЖДАВАМ:        Дата: 07.09.2021 г. 

 

(п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП 

ЦВЕТАН НАНОВ 

Главен секретар на НСИ 

Длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, упълномощен със Заповед № РД-05-774/ 

17.10.2017 г. на председателя на НСИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от дейността на Комисията за провеждане на вътрешен конкурентен избор чрез 

СЕВОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали за нуждите на Национален статистически институт“, назначена със 

Заповед № РД-05-500/ 31.08.2021 г. на главния секретар на Националния статистически 

институт, в изпълнение на Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г. На 

01.09.2021 г., в 11:30 часа, комисията заседава в следния в състав: 

 

Председател: Радослав Първанов – главен юрисконсулт в отдел ПД; 

Членове: 

1. Олга Марчева – главен експерт в отдел УСО; 

2. Антон Първов – старши експерт в отдел УСО 

 

I. Комисията започна работата в обявените дата и час като електронно отвори, 

разгледа и класира получените оферти за участие в отговор на писмена покана № 07-

13-233/ 26.08.2021 г. на възложителя. Поръчката е публикувана под № 2575 в СЕВОП. 

Обществената поръчка се проведе електронно чрез СЕВОП, намираща се на интернет 

адрес: https://sevop.minfin.bg/, раздел „Мини-процедури“. 

 

 В определения срок в СЕВОП са постъпили 3 (три) оферти, както следва: 

1. Кооперация „Панда“ – оферта подадена на 30.08.2021 г. в 10:03:14 часа; 

2. „Роел 98“ ООД – оферта подадена на 30.08.2021 г. в 13:14:02 часа. 

3. „Офис консумативи“ ООД – оферта подадена на 30.08.2021 г. в 16:53:04 

часа; 

 

В съответствие с § 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОП, за настоящата процедура 

по вътрешен конкурентен избор се прилага редът за възлагане, действащ към датата на 

решението за откриване на процедурата за сключване на рамково споразумение, т.е. 

редът, действащ до 01.11.2019 г. В тази връзка всички цитирани в настоящия протокол 

разпоредби на ЗОП са в редакция в сила до 01.11.2019 г. 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. 

 

II. Комисията провери за наличието и съответствието на представените 

документи и информация с изискванията на възложителя, като констатира следното: 

https://sevop.minfin.bg/
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1. Кооперация „ПАНДА“ 

Офертата на участника е подписана от Елка Николова Каменова-Цанкова с 

валиден КЕП. В т. 1.1.1. Техническо предложение участникът е отговорил с „да“. В т. 

1.1.2. участникът е прикачил попълнено Приложение № 02-1 и 02-2 Предложение за 

изпълнение на поръчката, отговарящо на изискванията на Образеца на възложителя. В 

т. 1.1.3. участникът е прикачил декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, като същата е подписана с 

валидни електронни подписи от Елка Каменова-Цанкова – Председател на Кооперация 

„ПАНДА“ и председател на Управителния съвет, Алекси Младенов – член на 

Управителния съвет, Тодор Рогачев - член на Управителния съвет, Георги Райчев - 

член на Управителния съвет, Константин Тодоров член на Контролния съвет и от 

Тончо Гарушев член на Контролния съвет. В т. 1.2.1. участникът е отговорил с „да“, 

като се е съгласил да достави стоките на посочените от възложителя адреси. 

  

2.  „Роел - 98“ ООД 
Офертата на участника е подписана от Роберт Левиев с валиден КЕП. В т. 1.1.1. 

Техническо предложение участникът е отговорил с „да“. В т. 1.1.2. участникът е 

прикачил попълнено Приложение № 02-1 и 02-2 Предложение за изпълнение на  

поръчката, отговарящо на изискванията на Образеца на възложителя. В т. 1.1.1. 

участникът е прикачил  2 бр. декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, подписани от Роберт Левиев, в 

качеството му на управител и съдружник в дружеството и Елена Пилософ, в качеството 

ѝ на съдружник на участника. В т. 1.2.1. участникът е отговорил с „да“, като се е 

съгласил да достави стоките на посочените от възложителя адреси. 

 

3. „Офис консумативи“ ООД 
Офертата на участника е подписана от Павел Димитров Стоянов с валиден КЕП. 

В т. 1.1.1. Техническо предложение участникът е отговорил с „да“. В т. 1.1.2. 

участникът е прикачил попълнени и подписани Приложение № 02-1 и 02-2 

Предложение за изпълнение на поръчката, отговарящо на изискванията на Образеца на 

възложителя. В т. 1.1.3. участникът не е прикачил подписана декларация по образец за 

отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки,. 

В т. 1.2.1. участникът е отговорил с „да“, като се е съгласил да достави стоките на 

посочените от възложителя адреси. 

 Комисията констатира, че участникът не е декларирал обстоятелство съобразно 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя в поканата за участие – подписана декларация по образец в електронен 

вид, в съответствие с чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

С оглед на гореизложеното, на 01.09.2021 г. в 12:45ч., чрез система СЕВОП 

председателят на комисията е поискал от участника да представи подписана 

декларация по образец за наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. В 

законоустановения срок не е получен изискания от участника документ. 

В тази връзка, бе установено, че участника „Офис консумативи“ ООД не 

отговаря на предварително поставените от Възложителя условия за участие. 
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Участникът в офертата си не е представил декларация по образец за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки. Същият 

следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“  от ЗОП, чл. 101, ал. 5 от ЗОП и във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ 

и буква „ж“ от ППЗОП. 

Във връзка с гореизложеното Комисията приема, че техническите предложения 

на участниците отговарят на изискванията на възложителя и ги допуска до отваряне на 

ценовите им предложения. 

 

III. В посочения предварително от възложителя час – 14:00 ч. на 01.09.2021 г., 

Комисията отвори, по реда на подаването им в СЕВОП, ценовите предложения на 

допуснатите участници. Предложените от участниците цени за изпълнение на 

поръчката са, както следва: 

1. Кооперация „ПАНДА“ – 14 945,13 лв. без вкл. ДДС; 

2. „Роел - 98“ ООД – 12 688,41 лв. без включен ДДС. 

 

Комисията класира участниците, на основание критерии за възлагане по чл.70, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП, „най-ниска цена“, както следва: 

1-во място – „Роел“ 98“ ООД с обща предложена цена: 12 688,41 лв. без вкл. 

ДДС; 

2-ро място – „Кооперация „ПАНДА“ – 14 945,13 лв. без вкл. ДДС. 

 

IV. Комисията предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на пощенски пликове за нуждите на 

Национален статистически институт“ с класирания на първо място участник – 

„Роел“ 98“ ООД. 

Протоколът е съставен на 07.09.2021 г. като с това приключи работата на 

комисията. 

 

 

 

Комисия: 

Радослав Първанов (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от 

ЗОП 

 

Олга Марчева (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП 

 

 

Антон Първов (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП 

 


