
К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е   Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

   

                                                          

     

РЕШЕНИЕ № 381 
  

от 17 октомври 2019 г. 

 

         На основание чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

въз основа на протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от 08.10.2019 г. и протоколи от 

13.09.2019 г., 01.10.2019 г. и 07.10.2019 г., представени от комисията по чл. 103 от ЗОП, 

назначена със заповед № РД-07-297/09.08.2019 г., изменена със заповед № РД-07-

339/20.09.2019 г. на главния секретар на Комисията за регулиране на съобщенията, 

както и цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата, открита 

с Решение № 254/03.07.2019 г. на КРС  

                         

 

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

                                                                      

РЕШИ: 

 

1. Обявява следното класиране на участниците в процедура публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от 

край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2020 г.”: 

1.1. „ГЛОБАЛ МЕТРИКС“ ЕООД – с предложена цена в размер на 157 721,00 

лева без ДДС; 

1.2. „КПМГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с предложена цена в размер на 187 000,00 лева 

без ДДС. 

  

2. Определя за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Измерване на 

времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в 

мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска 

услуга през 2020 г.” „ГЛОБАЛ МЕТРИКС“ ЕООД – с предложена цена в размер на 157 

721,00 лева без ДДС. 

 

 

Мотиви: Решението се основава на констатациите и мотивите, съдържащи се в 

протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от 08.10.2019 г. и протоколите от 13.09.2019 г., 

01.10.2019 г. и 07.10.2019 г. на комисията по чл. 103 от ЗОП, както и цялата 

документация, събрана в хода на провеждането на процедурата, открита с Решение № 

254/03.07.2019 г. на КРС. 

Електронната преписка в „Профил на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни 

пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за извършване на 

универсалната пощенска услуга през 2020 г.” е на следния електронен адрес: 

https://crc.bg/bg/statii/1717/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-s-



predmet-izmervane-na-vremeto-za-prenasqne-ot-kraj-do-kraj-na-edinichni-vytreshni-

poshtenski-pratki-v-mrezhata-na-operatora-sys-zadylzhenie-za-izvyrshvane-na-universalnata-

poshtenska-usluga-prez-2020-g. 

 

    Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита 

на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18, Република България.  

 

                                   

                                

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                      (Иван Димитров) 

 

 

                  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                (Кристина Хитрова) 

___________________________________________________________________________ 

 


