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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

         Министър на здравеопазването 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

21.12.2020 г.

X  РД-11-659/ 21.12.2020

Signed by: Aneta Lyubenova Todorova  
 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 82, ал. 4, т. 5 и чл. 108, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с писмена покана с рег. № 26-00-2748/05.10.2020 г. 

на министъра на здравеопазването за подаване на оферти по процедура на вътрешен 

конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на здравеопазването”, 

провеждана въз основа на Рамково споразумение № СПОР-6 от 02.06.2020 г. на Централния 

орган за покупки и след като приех Доклад от 17.11.2020 г. за резултатите от работата на 

комисията, назначена със Заповед № РД-11-511/14.10.2020 г. на министъра на 

здравеопазването, в който е предложено класиране на участниците и към който са приложени 

изготвените в хода на работа на комисията Протокол № 1 от 06.11.2020 г. и Протокол № 2 от 

17.11.2020 г. 
 

Р Е Ш И Х: 

  І. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците при предварително обявен критерий „най-

ниска цена“ в обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за 

нуждите на Министерството на здравеопазването”, за нуждите на Министерството на 

здравеопазването както следва: 

 I – во място - КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, с предложена обща цена в размер на 4 897,70 лв. 

(четири хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и седемдесет стотинки) без вкл. ДДС. 

 II – ро място – „РОЕЛ-98“ ООД, с предложена обща цена в размер на 5 017,00 лв. (пет 

хиляди и седемнадесет лева) без вкл. ДДС. 

 II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка участника КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“, класиран на първо място.  

 III. ОТСТРАНЯВАМ от процедурата участника „МУЛТИКО-92“ ООД на основание 

чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Мотиви: В представения от участника ЕЕДОП в процедурата, в част I в ЕЕДОП-а 

“Идентификация на възложителя“ е посочено наименованието  „Централен орган за покупки, 

Министерство на финансите“. Отделно от това като наименование на поръчката е посочен 

следния предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната 

власт и техните администрации“ с три обособени позиции.“, като съответно са изброени и 
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трите обособени позиции въз основа на сключеното рамково споразумение от Централния орган 

за покупки. 

 Съгласно обективираното в т. 8 от утвърдената Покана № 26-00-2748 от 05.10.2020 г. 

…„Участникът следва да декларира липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 7 от ЗОП с попълване на необходимата информация в еЕЕДОП (Приложение № 2 към 

настоящата покана). Съгласно чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП, възложителят отстранява от 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  участник за когото е налице 

конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен..“. 

 Видно от представения от участника ЕЕДОП, същият е декларирал в него липсата на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, по отношение на лицата по чл. 40 и 41 от ППЗОП, но 

при цялостен преглед на представеният ЕЕДОП, от никъде не е видно и не става ясно, че същият 

(ЕЕДОП-а) е представен от участника във връзка с участието му в процедура по вътрешен 

конкурентен избор с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на 

Министерството на здравеопазването” и съответно от никъде не става ясно, че 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, които е декларирал в ЕЕДОП-а по отношение на 

задължените лица, са относими и приложими към настоящата процедура. 

С Протокол № 1 от работата си, комисията е изискала от участника да представи 

надлежно попълнен еЕЕДОП, по приложения образец, с който да удостовери липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, посочени в част III, б. „В“ от еЕЕДОП и да 

конкретизира и посочи в част I в ЕЕДОП-а предмета на настоящата процедура по вътрешен 

конкурентен избор с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на 

Министерството на здравеопазването”. В рамките на срока от 5 работни дни, определен в 

Протокол № 1 не са постъпили допълнително изисканите документи от участника 

„МУЛТИКО-92“ ООД и съответно не са отстранени констатираните несъответствия и липси 

на информация, с което е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката. 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (редакция, действаща до 01.11.2019 г., съгласно 

§131, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 102 от 2019 г.)) настоящото решение да бъде 

изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП 

(редакция, действаща до 01.11.2019г., съгласно §131, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, 

бр. 102 от 2019г.)) и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), същото да бъде публикувано в електронната преписка на обществената 

поръчка в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването на следния адрес https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya/dostavka-na-blanki-i-poshenski-plikove-po-ramkovo-/ в деня на 

изпращането му.  

 V. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните 

длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 VI. Настоящото решение не подлежи на обжалване, съгласно чл. 196, ал. 2, т. 1, б. „б“ от 

ЗОП. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

21.12.2020 г.

X Костадин Ангелов

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ 

Министър на здравеопазването и ЦОПСЗ

Signed by: Kostadin Georgiev Angelov   
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