
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  И К О Н О М И К А Т А     
 
 
 
 
 
 
 

УТВЪРДИЛ:……………………………………………………. 
 

        БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 
        Министър на икономиката  

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  

 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

предложенията, постъпили за участие в обществена поръчка по реда на Глава 

осма „а” на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:  

„Извършване на хамалски услуги в административни сгради на 

Министерството на икономиката, находящи се в гр. София, ул. „Княз 

Александър І” № 12, ул. „Славянска” № 8, ул. „Леге” № 2 и № 4,  ул.  „6-

ти септември” № 21 и  ул. „Лъчезер Станчев” № 13”. 

 

 

 Днес, 01.04.2015 г., в 11.00 часа, в сградата на Министерството на 

икономиката в гр. София, ул. „Славянска” № 8, заседателна зала, 

Комисията, назначена със Заповед № РД-16-245 от 01.04.2015 г., 

започна своята работа. 

 

Комисията заседава в следния състав:  

Председател: Бистра Петрова – началник на отдел „Административно 

стопански“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“ 

Членове: 

1. Нина Иванова, главен експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността“; 

2. Стела Динева– главен юрисконсулт,  дирекция „Правна”. 

 

І. Откриване на заседанието 

 На заседанието на комисията при отваряне на офертите за участие не 

присъстваха представители на участниците в процедурата.  

На комисията бе предоставен списък на постъпилите оферти за участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. 

 

Комисията констатира, че в установения от Възложителя срок, а именно: до 

17:30 ч. на 31.03.2015 г., са постъпили 3 (три) оферти за участие в 

обществената поръчка, които са представени в запечатани, с ненарушена цялост 

непрозрачни пликове, надписани, в съответствие с всички изисквания във връзка 

с представянето и приемането на офертите от следните участници: 
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1. ЕТ „Пламекс – Пламен Михайлов“, гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 

126, оферта с вх. № 26-П-35 /31.03.2015 г., постъпила в 12.10 часа; 

2. „Фреш Хаус къмпани“ ООД, гр. София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 

2А, ет. 1, ап. 1,  оферта с вх. № 26-Ф-08 /31.03.2015 г., постъпила в 12.11 

часа; 

3.  „Атлант ЛТ“ ЕООД, гр. Пловдив 4000, ул. „Преслав“ 31 партер, оферта с вх. 

№ 26-А-46/31.03.2015 г., постъпила в 15.42 часа. 

 

II. След като членовете на комисията се запознаха със списъка на 

участниците в обществената поръчка, попълниха и представиха декларации, 

съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

  

III. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с 

офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството на МИ, както следва: 

 

 1. Първа бе отворена офертата на ЕТ „Пламекс – Пламен 

Михайлов“, гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 126, оферта с вх. № 

26-П-35 /31.03.2015 г., постъпила в 12.10 часа 

 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, с ненарушена 

цялост плик. Отварянето му се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията констатира, че са представени всички документи и е налице 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в т. VIII от 

Документацията към утвърдена Публична покана №12-00-347 /9039954 в РОП / 

от 19.03.2015 г.  

Техническото предложение на участника, съответства на изискванията на 

Възложителя,  посочени в т. I, б. „Б“, „Техническо задание“ от Документацията 

към утвърдена Публична покана №12-00-347/ № 9039954 в РОП/ от 19.03.2015 

г.   

 

  Предложената от участника цена за хамалски услуги е следната: 

 

 5, 30 лева /пет лева и 30 ст./ лева за един час за един човек, без 

начислен ДДС и 6, 36 лева /шест лева и 36 ст./ с вкл. ДДС 

 

 

 2. Втора бе отворена офертата на „Фреш Хаус къмпани“ ООД, гр. 

София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 2А, ет. 1, ап. 1,  оферта с вх. № 26-

Ф-08 /31.03.2015 г., постъпила в 12.11 часа. 

 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, с ненарушена 

цялост плик. Отварянето му се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията констатира, че са представени всички документи и е налице 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в т. VIII от 

Документацията към утвърдена Публична покана №12-00-347 / №9039954 в 

РОП/ от 19.03.2015 г.  

Техническото предложение на участника, съответства на изискванията на 

Възложителя,  посочени в т. I, б. „Б“, „Техническо задание“ от Документацията 

към утвърдена Публична покана №12-00-347/9039954 в РОП/ от 19.03.2015 г.   
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  Предложената от участника цена за хамалски услуги е следната: 

 

 5, 05 лева /пет лева и 05 ст./ лева за един час за един човек, без 

начислен ДДС и  6, 06 лева /шест лева и 06 ст./ с вкл. ДДС 

 

  

3. Трета бе отворена офертата на  „Атлант ЛТ“ ЕООД, гр. Пловдив 

4000, ул. „Преслав“ 31 партер, оферта с вх. № 26-А-46/31.03.2015 

г., постъпила в 15.42 часа. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, с ненарушена 

цялост плик. Отварянето му се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията констатира, че са представени документи, които не са в  

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в т. VIII от 

Документацията към утвърдена Публична покана №12-00-347 / №9039954 в 

РОП/ от 19.03.2015 г.  

Техническото предложение на участника,  не съответства на изискванията на 

Възложителя,  посочени в т. I, б. „Б“, „Техническо задание“ от Документацията 

към утвърдена Публична покана №12-00-347/ № 9039954 в РОП/ от 19.03.2015 

г., а именно:  Техническото предложение  - Приложение № 2 от Документацията 

към утвърдена Публична покана №12-00-347 / №9039954 в РОП/ от 19.03.2015 

г., не е коректно попълнено от участника, същото не съдържа дейностите 

по изпълнение  на поръчката посочени от Възложителя, както следва:  

1. Товарене и разтоварване на вещи – документи, архиви, мебели, 

офис оборудване, стелажи, метални шкафове, метални каси, 

апаратура; 

2. Приемане и зареждане на минерална вода;  

3.  Събиране на отпадъчна хартия; 

4. Поддържане на прилежащите пространства около сградите 

/тротоари, паркинги, гаражи, тераси и покриви/. 

В Техническото предложение  - Приложение №2, участника „Атлант ЛТ“ 

ЕООД, гр. Пловдив е посочил следните дейности по изпълнение на 

поръчката: 

1. Товарене и разтоварване на вещи – документи, архиви, мебели, офис 

оборудване, стелажи, метални шкафове, метални каси, апаратура; 

2. Окомплектоване на рекламни материали; 

3. Поддържане на прилежащите пространства около сградите 

/тротоари, паркинги, гаражи, тераси и покриви/; 

4. Други  дейности –  при необходимост превоз на товари и други. 

В Техническото предложение  - Приложение №2, участника „Атлант ЛТ“ 

ЕООД също така е декларирал, че ще подсигури четирима работника за 

извършване на хамалски услуги всеки работен ден по осем работни часа на 

ден с работното време на министерството. 

На стр. 2, т. I, б. „Б“ „Техническо задание“ от утвърдената документацията 

за участие, както и в Приложение № 2 от същата, Възложителя е посочил, че 

изпълнителя е длъжен да подсигури трима работника за извършване на хамалски 

услуги, всеки работен ден, по шест часа на ден, съгласно график в интервала от 

9.00 до 17.00 часа. 
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С оглед горното, Комисията установи, че офертата на „Атлант ЛТ“ ЕООД, 

гр. Пловдив“ е нередовна и следва да бъде отстранена от участие в 

процедурата, поради това, че Техническото предложение на участника 

не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в  т. I, б. „Б“ 

„Техническо задание“ от Приложение № 1 към обявена Публична покана № 12-

00-347/19.03.2015 г. 

  Предложената от участника цена за хамалски услуги е следната: 

 

 7, 40 лева /седем и 40ст./ лева за един час за един човек, без 

начислен ДДС и  8,88 лева /осем лева и 88 ст./ с вкл. ДДС 

Участника „Атлант ЛТ“ ЕООД,  е предложил цена и за превоз на товари в 

размер на 2, 80 /два лева И 80 ст./ за един километър, без ДДС и 3, 36/ три лева 

и 36 ст./ с ДДС, въпреки, че Възложителя в Публична покана № 12-00-

347/19.03.2015 г. не посочил такава дейност. 

 

IV. Предвид горното и законовите разпоредби, регламентирани в 

чл. 101г и сл. от ЗОП, Комисията реши: 

1. Предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата  

офертата на „Атлант ЛТ“ ЕООД, поради това, че не отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в   т. I, б. „Б“ „Техническо задание“ 

от Приложение № 1 към обявена Публична покана № 12-00-347/19.03.2015 г., а 

именно: Техническото предложение  - Приложение № 2 от Документацията към 

утвърдена Публична покана №12-00-347 / №9039954 в РОП/ от 19.03.2015 г., не 

е коректно попълнено от участника, същото не съдържа дейностите по 

изпълнение на поръчката посочени от Възложителя. 

2. Класира допуснатите участници, съгласно утвърдения с публична 

покана № 12-00-347 от дата 19.03.2015 г. критерий „най – ниска цена”, 

както следва: 

На първо място: „Фреш Хаус къмпани“ ООД, гр. София, с предложена цена 

за хамалски услуги   в размер на 5, 05 лева /пет лева и 05 ст./ лева за един час 

за един човек, без начислен ДДС и  6, 06 лева /шест лева и 06 ст./ с вкл. ДДС 

На второ място: ЕТ „Пламекс – Пламен Михайлов“, с предложена цена 

за хамалски услуги   в размер  5, 30 лева /пет лева и 30 ст./ лева за един час за 

един човек, без начислен ДДС и 6, 36 лева /шест лева и 36 ст./ с вкл. ДДС 

 3. Настоящият протокол за получаването, разглеждането и 

оценката на офертите и за класирането на участниците да се представи 

на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден да се 

изпрати на участниците и да се публикува в профила на купувача при 

условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 4. Да предложи на Възложителя да сключи писмен договор с 

класирания на първо място участник, който договор да включва всички 

предложения от офертата на този участник. 

5. При сключване на договор, класираният на първо място 

участник да представи следните законово изискуеми документи: 

5.1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато 

законодателството на държавата, в която е установен, предвижда 

включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или 

предоставянето им служебно на възложителя 

apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art22б_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art47_Al1_Pt1&Type=201/


5 

и  

5.2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

6. Договорът и допълнителните споразумения към него да се публикуват 

в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Бистра Петрова – началник на отдел „Административно 

стопански“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“ 

Членове: 

1. Нина Иванова, главен експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността“; 

2. Стела Динева– главен юрисконсулт,  дирекция „Правна”. 

 

 

Дата на изготвяне на настоящия протокол: 02.04.2015 г. 
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