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България” ЕООД. На откритото заседание не присъства 

представител на участника. 

Комисията се обедини около становището, че следва да бъде 

внесен доклад до КРС, с предложение да бъде удължен срока за 

получаване на оферти за участие в откритата процедура с 10 дни (до 

12.10.2015г. включително), след което, в случай, че няма оферти от 

други участници, постъпилата оферта на „ПрайсуотърхаусКупърс 

България” ЕООД да бъде разгледана. С протоколно решение № 7 от 

16.10.2015г. на КРС, предложението беше прието.   

Предвид посоченото по-горе след изтичане на горепосочения 

срок, бе издадена нова заповед № Заповед № РД № 07-

259/13.10.2015г. за разглеждане на постъпилите оферти. 

При прегледа на регистъра, комисията констатира, че няма 

други постъпили оферти. 

С писмо изх. № 20-00-64/16.10.2015 г., подписано от 

председателя на комисията, участникът беше уведомен за промяната 

в датата на отваряне и обявяване на постъпилите оферти. 

Посочената информация беше публикувана и в Профила на 

купувача на КРС. 

На откритото заседание на комисията не присъства 

упълномощен представител на „ПрайсуотърхаусКупърс България” 

ЕООД. В изпълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, 

офертата беше отворена. Установи се, че участникът е спазил 

разпоредбата на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, като е представил 

офертата си в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три плика, 

както следва: 

– Плик № 3 на участника не беше отворен. Върху него бяха 

положени подписите на трима от членове на комисията; 

– Плик № 2 на участника беше отворен. Върху всяка страница, 

съдържаща се в плика, бяха положени подписите на трима от 

членовете на комисията; 

- Плик № 1 на участника в процедурата беше отворен. 

Съдържанието му беше изчерпателно изброено от председателя на 

комисията. 

След извършения формален преглед на офертите приключи 

публичната част на заседанието.  
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 По-късно на 20.10.2015 г., комисията проведе свое закрито 

заседание, на което разгледа по същество съответствието на 

документите в плик № 1 с изискванията, поставени от Възложителя.  

При прегледа бе констатирано, че съдържанието на плик № 1 е, 

както следва: 

 

Офертата съдържаше следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Декларация с посочен ЕИК на „Прайсоутърхаус Купърс 

България” ЕООД, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър; 

3. Удостоверение за актуално състояние на „Прайсоутърхаус 

Купърс България” ЕООД, издадено от Агенция по 

вписванията с № 20150911123908/11.09.2015г.; 

4. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, попълнени от г-н 

Кириакус Андреу и по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от г-жа Албена 

Маркова-Кичукова; 

5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

6. Списък, съдържащ наименованието на подизпълнителя, 

който ще участва при изпълнението на поръчката- 

„ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Сълюшънс С.А.”, видовете 

работи, които ще извършва и съответстващия на тези работи 

дял на участието му.  

7. Декларация от подизпълнителя, удостоверяваща съгласието 

му да участва като в това качество при изпълнение на 

поръчката; 

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на 

свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП от 

„Прайсоутърхаус Купърс България” ЕООД;                   

9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

10. Декларация за спазване на условията в процедурата; 

11.  Плик 2, съдържащ Техническо предложение на 

участника; 

12.  Плик 3, съдържащ Ценово предложение на участника. 
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След извършения формален преглед на офертите приключи 

публичната част на заседанието и комисията продължи работа по 

разглеждането по същество на съответствието на документите в 

плик № 1 с изискванията, поставени от Възложителя. 
 

При прегледа бе констатирано следното: 

 

1.Не са представени документи за търговска регистрация на 

участника „Прайсоутърхаус Купърс България” ЕООД от които 

да е видно кои са лицата, които имат право да представляват 

дружеството по закон; 

2. Видно от приложените в офертата документи за регистрация 

на „Прайсоутърхаус Купърс България” ЕООД, дружеството се 

представлява заедно и поотделно от следните лица: 

-Божидар Симеонов Нейчев; 

-Щефан Фрийдеман Вайблен; 

-Пол Антъни Тобин; 

-Албена Христова Маркова-Кичукова. 

При прегледа на офертата се установи, че е приложена 

декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП единствено от страна на г-

жа Албена Маркова-Кичукова. 
  

С оглед на горното, Комисията реши: 

 

Участникът „Прайсоутърхаус Купърс България” ЕООД да 

представи следните допълнителни документи: 

1. Документи, от които да е видно кои са лицата, които имат 

право да представляват дружеството „ПрайсуотърхаусКупърс 

Бизнес Сълюшънс С.А.” по закон;  

2. Декларации по 47, ал. 9 от ЗОП, попълнени по образеца от 

документацията, от страна на всички лица, представляващи 

дружеството „Прайсоутърхаус Купърс България” ЕООД и по чл. 47 

ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, попълнени от всички лица, представляващи 

дружеството „ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Сълюшънс С.А.”.  



 стр. 5/7 

На заседание, проведено на 27.10.2015г., работната група 

констатира, че в указания срок дружеството е предоставило 

изисканите с Протокол 1  допълнителни документи по Плик 1 

„Документи за подбор” от офертата. След извършения преглед 

комисията прецени, че същите отговарят на заложените изисквания 

на Възложителя в откритата процедура. 

След извършване на горепосочените дейности, комисията 

пристъпи към преглед на документите в Плик 2 на участника 

„ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД в 

процедурата. На проведеното заседание беше извършен детайлен 

преглед по същество на приложените от участника документи, 

съдържащи се в Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 

При прегледа на Плик 2 на участника „ПРАЙСУОТЪРХАУС 

КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Комисията  констатира, че е налице 

необходимост от допълнителни разяснения, във връзка с 

предоставеното Техническо предложение по смисъла на чл. 68, ал. 

11 от ЗОП.  

В тази връзка, с писмо с изх. № 20-00-64/28.10.2015г. 

работната група изиска следната допълнителна информация по 

предоставеното Техническо предложение на участника: 

1. Потвърждение, че съдържанието на докладите, които ще 

бъдат изготвени в резултат от извършените дейности по двата етапа 

ще съответства на информацията, описана в т. ІV. „Техническо 

Предложение”, Раздел „Б” „Изисквания към техническото 

предложение” от документацията на обществената поръчка; 

2. Пояснение относно начина, по който е определен обема на 

тестовите колетни пратки в т. 3 „Нашето разбиране за вашите 

изисквания” от „Техническото предложение”. Също така, беше 

поискано разяснение, кога и при какви условия обемите на 

контролните пратки могат да бъдат увеличавани или намалявани. 

3. Пояснение относно начина на заплащане на тестовите 

колетни пратки в „Логистика по отношение на пощенските разходи” 

в т. 5.2 „Нашата методология – фаза А2 и фаза В, „Пилотен и пълен 
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работен режим” на т. 5.2.2.„Дефиниране на изискванията за 

франкиране”. 

 С писмо с вх. № 20-00-64/02.11.2015г. и вх. № 20-00-

64/03.11.2015 г. дружеството предостави изисканите допълнителни 

данни и информация.  

 На 03.11.2015г. и 04.11.2015г. Комисията проведе свое 

заседание, на което разгледа постъпилата допълнителна 

информация от участника по процедурата „Измерване на времето за 

пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски 

пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора 

със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга 

през 2016 г”. 

 След преглед на постъпилата допълнителна информация, 

комисията счете, че същата следва да бъде приета и че техническото 

предложение на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията. 

             На основание чл. 69 „а”, ал. 3 от ЗОП в Профила на купувача 

на КРС беше публикувано съобщение относно отваряне и обявяване 

на ценовите оферти. 

   На откритото заседание на комисията, проведено на 10.11.2015 

г., не присъства представител на „ПрайсуотърхаусКупърс България” 

ЕООД. На горецитираното открито заседание комисията отвори и 

обяви ценовата оферта на дружеството, съдържаща се в плик № 3, 

като същата е в размер на 137 000 лева без ДДС (сто тридесет и 

седем) лева, при ДДС в размер на 27 400 лв. и обща крайна цена с 

ДДС- в размер на 164 400 лв. 

С оглед факта, че постъпилата оферта отговаря на 

изискванията на ЗОП и на всички заложени изисквания на 

Възложителя в документацията, както и предвид обстоятелството, 

че предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в 

рамките на прогнозната стойност за изпълнението й, комисията 

предлага на Възложителя, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, да 

определи за изпълнител по обществена поръчка с предмет: 

„Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични 

вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в 

мрежата на оператора със задължение за извършване на 
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универсалната пощенска услуга през 2016 г.” 

„ПрайсуотърхаусКупърс България” ЕООД. 
   

Председател: 

 

 

………….Юлия Бижева 

Председател на работна група по  

заповед № РД-07-259/13.10.2015 г. 
 

 

Членове на работната група: 

 

………………Боряна Стоева, 

Началник  отдел „Регулиране на пощенските услуги”, 

дирекция „Пазарно регулиране”  

 

……………… Анастасия Стоева, 

държавен експерт в отдел „Регулиране на пощенските услуги”, 

дирекция „Пазарно регулиране”  

 

……………….. Ваня Витанова, 

старши експерт в отдел „Регулиране на пощенските услуги”, 

дирекция „Пазарно регулиране”  

 

………………. Мария Бончева, 

началник отдел „ПНАПО” 

дирекция „ПРОПО” 

 

………………. Стефка Добрева, 

Старши юрисконсулт в отдел „ПНАПО” 

дирекция „ПРОПО” 

 

 ……………… Любомир Стойков, 

главен експерт в отдел „Бюджет и финанси” 

дирекция „ФАО” 

 
 

 
 

 

 




