
 
 
 
 

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 № 613 
 

oт 06 декември 2016 г. 
 

На основание чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 108 т. 1 и чл. 109, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и въз основа на доклади с изх. № ПР3-629/30.11.2016 г., № ПР3-630/30.11.2016 г 
и протоколи от 18.10.2016г.; 28.10.2016 г.; 11.11.2016 г., представени от комисията по чл. 103 от 
ЗОП, назначена със Заповед РД-07-274/21.09.2016 г. на Председателя на Комисията за 
регулиране на съобщенията, както и цялата документация, събрана в хода на провеждането на 
процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 
404/04.08.2016 г. на Комисията за регулиране на съобщенията  
 
           

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
РЕШИ: 

               
              І.  Определя „ПрайсуотърхаусКупърс България” ЕООД за изпълнител по процедура – публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Измерване на времето за 
пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на 
пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга през 2017 г." 
  ІІ. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на 
договора да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на поръчката.  
 ІІІ. Електронната преписка в „Профила на купувача” по обществена поръчка с предмет: 
"Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с 
и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга през 2017 г.” е,  както следва: 
http://www.crc.bg/section.php?id=2049&lang=bg 
 
Мотиви: Решението се основава на констатациите и мотивите, съдържащи се в доклади с изх. 
№ ПР3-629/30.11.2016 г.; № ПР3-630/30.11.2016 г и протоколи от 18.10.2016г.; 28.10.2016 г.; 
11.11.2016 г. на комисията по чл. 103 от ЗОП и цялата документация, събрана в хода на 
провеждането на откритата с Решение № 404/04.08.2016г. на КРС процедура. 
          Съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП, в 10-дневен срок от утвърждаване от доклада по чл. 103, 
ал. 3 от ЗОП Възложителят издава решение за определяне на изпълнител в процедурата.  
        Докладът от работата на комисията по провеждането на процедурата бе утвърден без 
допълнителни писмени указания.  
        Съгласно чл. 109 т. 1 от ЗОП, Възложителят определя за изпълнител в поръчката 
участник, за който не са налице основанията за отстраняване в процедурата и отговаря на 
заложените критерии за подбор. Видно от проведената процедура, офертата на участникът в 
процедурата „ПрайсуотърхаусКупърс България” ЕООД отговаря на изискванията на чл. 109 т. 1 
от закона.          
       Във връзка с гореизложеното и на основание разпоредбата на чл. 106, ал. 6, във връзка с 
чл. 108 т. 1 и чл. 109 т. 1 от ЗОП, КРС определя „ПрайсуотърхаусКупърс България” ЕООД за 
изпълнител по процедура- публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
"Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с 
и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга през 2017 г." 
         Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на 
конкуренцията.  

 
                       
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                               (д-р Веселин Божков) 
 
        
                      ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                          (Цветелина Севлиевска) 
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