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Т А Т Я Н А 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-26-00-36/11.06.2018 г. за участие 
във вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП въз основа на сключено 

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 

У В А Ж А Е М А Г О С П О Ж О СЕКУЛОВА, 

В изпълнение на Ваша Заповед № Е-РД-16-379/22.06.2018 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 

22.06.2018 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". 

Членове: 

1. старши юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

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

административно обслужване и човешки ресурси"; 

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

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване". 

Резервни членове: 
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1. "лавен юрисконсулт отдел, „Правно осигуряване на 

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

административно обслужване и човешки ресурси"; 

2. i , старши експерт, отдел „Управление на собствеността", 

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване". 

Поради отсъствието на редовния член на комисията - :тарши 

юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", дирекция 

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

заседанието на комисията взе участие резервният член главен 

юрисконсулт, отдел ПОФСД, дирекция ПНДАОЧР. 

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

комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на подадените електронни 

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

21.06.2018 г.) в СЕВОП са постъпили пет 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 

Фасилити 

КОМЕКС РМ ЕООД 21 юни 2018 11:00:36 

ВНП Фасилити ЕООД 21 юни 2018 13:09:14 

lie Ес Ге 

България. 

Це Ес Ге България ООД 21 юни 2018 16:04:34 

4 ВАСИЛКА - ВАСИЛКА - Агенция за чистота ЕООД 21 юни 2018 17:53:51 

Агенция... 

оферта 

5 РАЙТ РАЙТ КЛИНИНГООД 21 юни 2018 18:22 
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Номер Име на оферта Име нз участник Дата и час на подаване 

КЛИЙНИНЕ' 
О О Д 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 „Покани за разглеждане" допусна участниците към фаза „Оценка на офертите". 

На 25.06.2018 г. в 10:30 часа комисията проведе второ заседание, в което взе 

участие редовния член на комисията - ; , старши юрисконсулт, отдел 

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

дейност, административно обслужване и човешки ресурси", за което попълни 

декларация в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието членовете на комисията разгледаха и провериха по същество 

съдържанието на представената информация от потенциалните изпълнители и 

констатираха следното: 

За участника „КОМЕКС РМ" ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие 

изискванията на Възложителя. 

За участника „ВНП Ф а с и л и т и " ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие 

изискванията на Възложителя. 

За участника „ЦЕ ЕС ГЕ Б Ъ Л Г А Р И Я " ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие 

изискванията на Възложителя. 

За участника ДЗЗД „ВИП" : 

Комисията констатира пълно съответствие 

изискванията на Възложителя. 

За участника „ Р А Й Т КЛИНИНГ" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие 

изискванията на Възложителя. 

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. 

В резултат на извършената оценка, комисията установи, че всички подадени 

оферти отговарят на изискванията на поканата за участие и клаузите на подписаното 

Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. 

на подадената информация с 

на подадената информация с 

на подадената информация с 

на подадената информация с 

на подадената информация с 
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След приключване на оценяването с помощта на бутона „Покана за отваряне на 

ценовите оферти" в СЕВОП, председателят на комисията избра офертите, които 

продължадат към 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 15:00 часа на 25.06,2018 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: 

ВНП Фасияити ЕООД 

оферта ВНП Фасилити 

ЕООД21 юни 2018 13:09:14 

132 098.35 дв. Отваряне на ценови оферти 

РАИТ КЛИИНИНГ ООД 

оферта РАЙТ клининг 
ООД21 юни 2018 18:22:54 

134 438,54. лв.. Отваряне на ценови оферти 

ВАСИЛКА - Агенция. . . 

оферта ВАСИЛКА - Агенция 

за чистота ЕООД21 юни 2018 
17:53:51 

150 596,20 лв. Отваряне на ценови оферти 

l ie Ес Ге България... 

оферта Це Ес Ге България 

ООД21 юни 2018 16:04:34 

155 JMj.ZjLfl.B, Отваряне на ценови оферти 

КОМ ЕКС РМ ЕООД оферта 

KOMEKG РМ ЕООД21 юни 

2018 11:00:36 

160 730.51 лв . Отваряне на ценови оферти 

При извършена проверка, комисията констатира, че така предложените от 

участниците цени не надвишават прогнозната стойност, обявена в поканата на 

Възложителя от 165 312 лв. без ДДС и не е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

Съгласно чл. 7, ал. 8 от Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., 

класирането се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, 

предложил най-ниска цена, а на последно - участникът, предложил най-висока. 

Въз основа на гореизложеното, Комисията предлага на възложителя следното 

класиране на участниците получено в СЕВОП: 



Първо място „ВНП Ф а с и л и т и " ЕООД с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 132 098.35 лв . без ДДС; 

Второ място „РАЙТ КЛИНИНГ" ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 134 438.54 лв . без ДДС; 

Трето място ДЗЗД „ВИП" , с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 150 596.20 лв.без ДДС; 

Четвърто място „ЦЕ ЕС ГЕ Б Ъ Л Г А Р И Я " ООД, с предложена от участника цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 155 600.79 лв.без ДДС; 

Пето място „КОМЕКС РМ" ЕООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 160 730.51 лв.без ДДС. 

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 

получените оферти и предвид крайното класиране на участниците в процедурата, 

комисията предлага на Възложителя да обяви за изпълнител на обществената поръчка 

участникът „ВНП Фасилити" ЕООД с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 132 098.35 лв. без ДДС и да сключи договор за възлагане на 

обществената поръчка. 

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

16-379/22.06.2018 г. задача и приключи работата си на 25.06.2018 г. 

Приложения : 

1. Протоколи 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 „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД, разпечатана от СЕВОП; 

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

Комисия: 

Председател: 

/ 
Членове 

1 ^ 7ГГ. 

/3 

А \у{ 
2..., 

/Taj юка/ 
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П Р О Т О К О Л № 1 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите , 
пос тъпили за участие в процедура по чл . 82, ал. 4 от ЗОП за избор на и з п ъ л н и т е л 
на обществена поръчка въз основа на сключено 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, 22.06.2018 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-

379/22.06.2018 г. на главния секретар започна своята работа в състав: 

Председател: 

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". 

Резервни членове: 

1. Е , главен юрисконсулт отдел, „Правно осигуряване на 

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

административно обслужване и човешки ресурси"; 

2. старши 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 0855. 

Поради отсъствието на редовния член на комисията - старши 

юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", дирекция 

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

заседанието на комисията взе участие резервният член i, главен 

юрисконсулт, отдел ПОФСД, дирекция ПНДАОЧР. 

https://sevop.minfin.bg/
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Комисията констатира, че чрез СЕВОП е изпратена покана изх. № Е-26-00-

36/11.06.2018 г. до петимата 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 22.06.2018 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. 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на подадените електронни 

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

21.06.2018 г.) в СЕВОП са постъпили пет 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 К О М И К С Р М КОМЕКС.РМ Е О О Д . 21 ю н и 20.18 1 1 : 0 0 : 3 6 

ЕООД оферта 

2 ВИП Фасилити ВНП Фасилити ЕООД 21 юни 2018 13:09:14 

ЕООД оферта 

3 М е Ес Ге Це Ес Г е Б ъ л г а р и я ООД 21 юни 2018 16:04:34 

България... " 

оферта 

4 ВАСИЛКА - ВАСИЛКА - Агенция за чистота ЕООД 21 юни 2018 17:53:51 

Агенция... 

оферта 

РАЙТ КЛИНИНГ ООД 21 юни 2018 18:22 

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 „Покани за разглеждане" допусна участниците към фаза „Оценка на офертите". 

След извършване на описаните по-горе действия, Комисията приключи своята 

работа на този етап от процедурата. 

Дата на съставяне на протокола: 22.06.2018 г. 

Комисия: 

Председател: 

Членове: \ 

1 

/ / 

2.. 

/Гс 
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П Р О Т О К О Л № 2 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите , п о с т ъ п и л и 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, 25.06.2018 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-

16-379/22.06.2018 г. на главния секретар започна своята работа в състав: 

Председател: 

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

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване". 

Резервни членове: 

1. главен юрисконсулт отдел, „Правно осигуряване на 

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

административно обслужване и човешки ресурси"; 

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

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване" 

В заседанието участие взе редовния член на комисията -

старши юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", 

дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки 

ресурси", за което попълни декларация в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 

от ЗОП. 

Членовете на комисията разгледаха и провериха по същество съдържанието на 

представената информация от потенциалните изпълнители и констатираха следното: 

За участника „КОМЕКС РМ" ЕООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „ВНП Фасилити " ЕООД: 
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Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „ЦЕ ЕС ГЕ Б Ъ Л Г А Р И Я " ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника ДЗЗД „ВИП" : 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „ Р А Й Т КЛИНИНГ" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на подадената информация с 

изискванията на Възложителя. 

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. 

В резултат на извършената оценка, комисията установи, че всички подадени 

оферти отговарят на изискванията на поканата за участие и клаузите на подписаното 

Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. 

След приключване на оценяването с помощта на бутона „Покана за отваряне на 

ценовите оферти" в СЕВОП, председателят на комисията избра офертите, които 

продължават към 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 15:00 часа на 25.06.2018 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: 

ВНП Фасилити ЕООД 

оферта ВНП Фасилити 

ЕООД21 юни 2018 13:09:14 

132 098.35 лв, Отваряне на ценови оферти 

РАИТ КЛИЙНИНГО О Д 

о ф е р т а РАЙТ КЛИНИНГ 

ООД21 юни 2018 18:22:54 

134.438,54. лв. Отваряне на ценови оферти 

.ВАСИЛКА - Агенция... 

о ф е р т а ВАСИЛКА - Агенция 

за чистота; ЕООД21 юни 2018 

150 596,20 лв. Отваряне на ценови оферти 



17:53.51 

Lie Ec Ге България... 4 155 600,79 лв. Отваряне на ценови оферти 

оферта Це Ес Ге България 

ООД21 юни 2018 16:04:34 

КОМЕКС РИ ЕООД оферта 5 160 730,51 лв. Отваряне на ценови оферти 

КОМЕКС РМ ЕООД21 юни 

2018 11:00:36 

При извършената проверка, комисията констатира, че така предложените от 

участниците цени не надвишават прогнозната стойност, обявена в поканата на 

Възложителя от 165 312 лв. без ДДС и не е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

Съгласно чл. 7, ал. 8 от Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., 

класирането се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира 

участникът, предложил най-ниска цена, а на последно - участникът, предложил най-

висока. 

Въз основа на гореизложеното, Комисията предлага на възложителя следното 

класиране на участниците получено в СЕВОП: 

Първо място „ВНП Ф а с и л и т и " ЕООД с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 132 098.35 лв. без ДДС; 

Второ място „РАЙТ КЛИНИНГ" ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 134 438.54 лв. без ДДС; 

Трето място ДЗЗД „ВИП" , с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 150 596.20 лв.без ДДС; 

Четвърто място „ЦЕ ЕС ГЕ Б Ъ Л Г А Р И Я " ООД, с предложена от участника цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 155 600.79 лв.без ДДС; 

Пето място „КОМЕКС РМ" ЕООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 160 730.51 лв.без ДДС. 

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 

получените оферти и предвид крайното класиране на участниците в процедурата, 

комисията предлага на Възложителя да обяви за изпълнител на обществената поръчка 

участникът „ВНП Фасилити" ЕООД с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 132 098.35 лв. без ДДС. 

След извършеното класиране, комисията взе решение да изготви доклад по чл. 

60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от работата си, който в съответствие с чл. 106, ал. 1 

от ЗОП да бъде представен на възложителя за утвърждаване. 



Документацията свързана с провеждането на процедурата е налична и остава за 

съхранение в законоустановения срок в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки. 

С извършване на тези действия, комисията приключи своята работа. 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 25.06.2018 г. 

Комисия: 

Председател: 

/ 
Членове: / 
1 

2... 

/Га. |/ 
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