УТВЪРЖДАВАМ:
/П/
заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
СТОЯН МАВРОДИЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРОТОКОЛ
за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на
участниците в обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на универсална
пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги)
за нуждите на Комисията за финансов надзор за 2015 г.”

На 27.11.2014 г., 11.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН),
гр. София, ул. „Будапеща” № 16, зала № 3 на ниво -1, в изпълнение на Заповед №
356/17.11.2014 г. на председателя на КФН във връзка с възлагане чрез публична покана
при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на универсална пощенска услуга и
неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) за нуждите на Комисията за
финансов надзор за 2015 г.”,
се събра на заседание комисия в следния състав:
Председател: ..................................... заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД .........
.............................;
Членове:
1. ..................................... заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД .........
.............................;
2. ..................................... заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД .........
..............................
За обществената поръчка е публикувана на 17.11.2014 г. публична покана изх. №
09-100-26/17.11.2014 г. с уникален номер 9036126 в Портала за обществени поръчки
към Агенцията по обществени поръчки и съответно в профила на купувача.
В срока за получаване на офертите, посочен в публичната покана, в
деловодството на КФН са постъпили три оферти. Офертите са предадени от служител в
дирекция „Деловодство и административно обслужване” на член на комисията за
получаването, разглеждането и оценката на офертите, което се удостовери с подписите
им във входящия регистър на обществените поръчки.
Подадени са следните оферти:
1. Оферта вх. № 001/27.11.2014 г., 09.55 ч., от „МИБМ ЕКСПРЕС” ООД;
2. Оферта вх. № 002/27.11.2014 г., 10.10 ч. от „СТАР ПОСТ” ООД;
3. Оферта вх. № 003/27.11.2014 г., 10.22 ч. от Регионално управление „Западен
регион” на „Български пощи” ЕАД.
Офертите са представени в запечатани и непрозрачни пликове.
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На основание чл. 101г, ал. 2 от ЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.
В деня и часа, посочен в публичната покана за отваряне на офертите, не се явиха
представители на участниците. Комисията изчака до 11.40 ч. за закъснели лица,
желаещи да присъстват на отварянето на офертата, но такива не се явиха на
заседанието и комисията започна своята работа.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на
тяхното постъпване, както следва:
1. Оферта вх. № 001/27.11.2014 г., 09.55 ч., от „МИБМ ЕКСПРЕС” ООД
При отварянето на плика с офертата, представена в запечатан непрозрачен плик,
комисията установи, че същата съдържа папка с документи, включително техническо и
ценово предложение.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения, направени от
участника в ценовото му предложение.
2. Оферта вх. № 002/27.11.2014 г., 10.10 ч. от „СТАР ПОСТ” ООД
При отварянето на плика с офертата, представена в запечатан непрозрачен плик,
комисията установи, че същата съдържа папка с документи, включително техническо и
ценово предложение.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения, направени от
участника в ценовото му предложение.
3. Оферта вх. № 003/27.11.2014 г., 10.22 ч. от Регионално управление
„Западен регион” на „Български пощи” ЕАД
При отварянето на плика с офертата, представена в запечатан непрозрачен плик,
комисията установи, че същата съдържа:
1. Папка с документи, включително техническо предложение;
2. Плик с надпис „Ценово предложение”.
Председателят на комисията отвори плика с надпис „Ценово предложение” и
оповести ценовите предложения, направени от участника в ценовото му предложение.
С горните действия публичната част от заседанието на комисията приключи.
Комисията продължи своята работа с разглеждане на офертите, като провери
съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и
приложенията към нея.
1. Оферта вх. № 001/27.11.2014 г., 09.55 ч., от „МИБМ ЕКСПРЕС” ООД
След разглеждане на представените в офертата документи, комисията
констатира, че офертата на „МИБМ ЕКСПРЕС” ООД съдържа документите, посочени в
публичната покана и т. 11 на Приложение № 1 към нея. Участникът отговаря на
заложените минимални изисквания, посочени в т. 9 на Приложение № 1 към
публичната покана.
Участникът при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители.
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2. Оферта вх. № 002/27.11.2014 г., 10.10 ч. от „СТАР ПОСТ” ООД
След разглеждане на представените в офертата документи, комисията
констатира, че офертата на „СТАР ПОСТ” ООД съдържа документите, посочени в
публичната покана и т. 11 на Приложение № 1 към нея. Участникът отговаря на
заложените минимални изисквания, посочени в т. 9 на Приложение № 1 към
публичната покана.
Участникът при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители.
3. Оферта вх. № 003/27.11.2014 г., 10.22 ч. от Регионално управление
„Западен регион” на „Български пощи” ЕАД
След разглеждане на представените в офертата документи, комисията
констатира, че офертата на Регионално управление „Западен регион” на „Български
пощи” ЕАД съдържа документите, посочени в публичната покана и т. 11 на
Приложение № 1 към нея. Участникът отговаря на заложените минимални изисквания,
посочени в т. 9 на Приложение № 1 към публичната покана.
Участникът при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите
предложения на участниците, както следва:
1. Оферта вх. № 001/27.11.2014 г., 09.55 ч., от „МИБМ ЕКСПРЕС” ООД
Представено е техническо предложение, което е съгласно Приложение № 5 и
отговаря на поставените от възложителя изисквания в техническата спецификация,
съдържаща се в Приложение № 2 към публичната покана. Към техническото
предложение са приложени общите условия на участника.
Представено е ценово предложение, което е попълнено съгласно Приложение
№ 6 към публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на
предложените средни общи стойности в ценовото предложение, като аритметични
грешки не бяха открити.
Комисията реши, че допуска офертата на участника „МИБМ ЕКСПРЕС”
ООД до по-нататъшно участие в обществената поръчка, а именно до оценка на
офертата съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на
офертите, съдържаща се в т. 8.2. на Приложение № 1 към публичната покана.
2. Оферта вх. № 002/27.11.2014 г., 10.10 ч. от „СТАР ПОСТ” ООД
Представено е техническо предложение, което е съгласно Приложение № 5 и
отговаря на поставените от възложителя изисквания в техническата спецификация,
съдържаща се в Приложение № 2 към публичната покана. Към техническото
предложение са приложени общите условия на участника.
Представено е ценово предложение, което е попълнено съгласно Приложение
№ 6 към публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на
предложените средни общи стойности в ценовото предложение, като аритметични
грешки не бяха открити.
Комисията реши, че допуска офертата на участника „СТАР ПОСТ” ООД до
по-нататъшно участие в обществената поръчка, а именно до оценка на офертата
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съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертите,
съдържаща се в т. 8.2. на Приложение № 1 към публичната покана.
3. Оферта вх. № 003/27.11.2014 г., 10.22 ч. от Регионално управление
„Западен регион” на „Български пощи” ЕАД
Представено е техническо предложение, което е съгласно Приложение № 5 и
отговаря на поставените от възложителя изисквания в техническата спецификация,
съдържаща се в Приложение № 2 към публичната покана. Към техническото
предложение са приложени общите условия на участника.
Представено е ценово предложение, което е попълнено съгласно Приложение
№ 6 към публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на
предложените средни общи стойности в ценовото предложение, като бяха открити
следните аритметични грешки:
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени за доставка
в рамките на гр. София на пратките без предимство и с предимство: посочено
е, че е 0,26 лв., а е 1,55 лв.;
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени за доставка
в други населени места на пратките без предимство и с предимство: посочено
е, че е 0,26 лв., а е 1,55 лв.;
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени за доставка
в съседни държави на пратките без предимство и с предимство: посочено е,
че е 1,71 лв., а е 20,54 лв.;
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени за доставка
в европейски държави на пратките без предимство и с предимство: посочено
е, че е 1,83 лв., а е 21,96 лв.;
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени за доставка
в извъневропейски държави на пратките без предимство и с предимство:
посочено е, че е 1,91 лв., а е 22,94 лв.;
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени единичните
цени за доставка в рамките на гр. София: посочено е, че е 2,74 лв., а е 41,14
лв.;
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени за доставка
в други населени места: посочено е, че е 3,73 лв., а е 56,00 лв.;
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени за доставка
в съседни държави: посочено е, че е 39,33 лв., а е 590 лв.;
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени за доставка
в европейски държави: посочено е, че е 39,33 лв., а е 590 лв.;
- Средна обща стойност от общите стойности на единичните цени за доставка
в извъневропейски държави: посочено е, че е 39,33 лв., а е 590 лв.
Комисията реши, че допуска офертата на участника Регионално
управление „Западен регион” на „Български пощи” ЕАД до по-нататъшно
участие в обществената поръчка, а именно до оценка на офертата съгласно
методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, съдържаща се в т.
8.2. на Приложение № 1 към публичната покана.
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Комисията продължи своята работа с оценка на офертите на участниците съгласно методиката за оценка както следва:
Оценка по показатели, касаещи универсалната пощенска услуга

Показател

Показател А е срок на
доставка за пощенски
пратки в другите населени
места в страната
Показател Б са ценовите
предложения за
универсални пощенски
пратки за страната, и
включва следните
подпоказатели:
Подпоказател Б1 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в рамките на гр.
София на пратките без
предимство и с
предимство
Подпоказател Б2 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в други населени
места на пратките без
предимство и с
предимство

Максим.
брой
точки

20

50

15

15

Формула

най-кратък офериран срок А
А = ------------------------------------------ x 20
предложение А на участник,
чието предложение се разглежда

Предложения на участниците
Регионално
управление
„МИБМ
„СТАР
„Западен
ЕКСПРЕС” ПОСТ”
регион” на
ООД
ООД
„Български
пощи” ЕАД

1 работен
ден

1 работен
ден

2 работни
дни

Оценки
„МИБМ
ЕКСПРЕС
” ООД

„СТАР
ПОСТ”
ООД

Регионално
управление
„Западен
регион” на
„Български
пощи” ЕАД

20 т.

20 т.

10 т.

48 т.

43,13 т.

43,29 т.

Б = Б1 + Б2 + Б3 + Б4

най-ниско предложение Б1
от участник в поръчката
Б1 = ---------------------------------------- x 15
предложение Б1 на участник,
чието предложение се разглежда

1,29 лв.

1,50 лв.

1,55 лв.

15

12,9

12,48

1,29 лв.

1,52 лв.

1,55 лв.

15

12,73

12,48

най-ниско предложение Б2
от участник в поръчката
Б2 = ---------------------------------------- x 15
предложение Б2 на участник,
чието предложение се разглежда
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Подпоказател Б3 е цената
за препоръка

Подпоказател Б4 е цена
за „известие за доставяне”
за страната

Показател В са
техническите
предложения за срокове
на доставка за
универсални пощенски
пратки за чужбина и
включва следните
подпоказатели:
Подпоказател В1 е срок
на доставка в съседни
държави на пратки без
предимство
Подпоказател В2 е срок
на доставка в съседни
държави на пратки с
предимство
Подпоказател В3 е срок
на доставка в европейски
държави на пратки без
предимство
Подпоказател В4 е срок
на доставка в европейски
държави на пратки с
предимство
Подпоказател В5 е срок
на доставка в
извъневропейски държави
на пратки без предимство

10

10

15

2

4

2

4

1

най-ниско предложение Б3
от участник в поръчката
Б3 = ---------------------------------------- x 10
предложение Б3 на участник,
чието предложение се разглежда
най-ниско предложение Б4
от участник в поръчката
Б4 = ----------------------------------------- x 10
предложение Б4 на участник,
чието предложение се разглежда

0,25 лв.

0,20 лв.

0,20 лв.

8

10

10

0,15 лв.

0,20 лв.

0,18 лв.

10

7,5

8,33

15 т.

10 т.

13,10 т.

В = В1 + В2 + В3 + В4 + В5 + В6

най-кратък офериран срок В1
В1 = ------------------------------------------- x 2
предложение В1 на участник,
чието предложение се разглежда
най-кратък офериран срок В2
В2 = ------------------------------------------- x 4
предложение В2 на участник,
чието предложение се разглежда
най-кратък офериран срок В3
В3 = ------------------------------------------ x 2
предложение В3 на участник,
чието предложение се разглежда
най-кратък офериран срок В4
В4 = ------------------------------------------- x 4
предложение В4 на участник,
чието предложение се разглежда
най-кратък офериран срок В5
В5 = ------------------------------------------ x 1
предложение В5 на участник,
чието предложение се разглежда

3 работни
дни

6 работни
дни

4 работни
дни

2

1

1,5

3 работни
дни

4 работни
дни

3 работни
дни

4

3

4

3 работни
дни

6 работни
дни

4 работни
дни

2

1

1,5

3 работни
дни

4 работни
дни

3 работни
дни

4

3

4

3 работни
дни

6 работни
дни

5 работни
дни

1

0,5

0,6
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Подпоказател В6 е срок
на доставка в
извъневропейски държави
на пратки с предимство
Показател Г са ценовите
предложения за
универсални пощенски
пратки за чужбина и
включва следните
подпоказатели:
Подпоказател Г1 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в съседни
държави на пратките без
предимство и с
предимство
Подпоказател Г2 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в европейски
държави на пратките без
предимство и с
предимство
Подпоказател Г3 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в
извъневропейски държави
на пратките без
предимство и с
предимство
Подпоказател Г4 е цената
за препоръка

2

15

3

3

3

3

най-кратък офериран срок В6
В6 = ----------------------------------------- x 2
предложение В6 на участник,
чието предложение се разглежда

3 работни
дни

4 работни
дни

4 работни
дни

2

1,5

1,5

14,97 т.

5,29 т.

14,33 т.

Г = Г1 + Г2 + Г3 + Г4 + Г5

най-ниско предложение Г1
от участник в поръчката
Г1 = ------------------------------------------- x 3
предложение Г1 на участник,
чието предложение се разглежда

20,75 лв.

84,05 лв.

20,54 лв.

2,97

0,73

3

21,15 лв.

85,25 лв.

21,96 лв.

3

0,74

2,89

21,15 лв.

122,85 лв.

22,94 лв.

3

0,52

2,77

1,50 лв.

3 лв.

1,50 лв.

3

1,5

3

най-ниско предложение Г2
от участник в поръчката
Г2 = ----------------------------------------- x 3
предложение Г2 на участник,
чието предложение се разглежда

най-ниско предложение Г3
от участник в поръчката
Г3 = -------------------------------------------- x 3
предложение Г3 на участник,
чието предложение се разглежда

най-ниско предложение Г4
от участник в поръчката
Г4 = ----------------------------------------- x 3
предложение Г4 на участник,

7

Подпоказател Г5 е цена
за „известие за доставяне”
за чужбина

3

чието предложение се разглежда
най-ниско предложение Г5
от участник в поръчката
Г5 = ------------------------------------------ x 3
предложение Г5 на участник,
чието предложение се разглежда

1,20 лв.

2 лв.

1,35 лв.

3

1,8

2,67

У (оценката по показатели, касаещи универсалната пощенска услуга)

97,97 т.

78,42 т.

80,72 т.

Оценка по показатели, касаещи неуниверсалните пощенски услуги (куриерски услуги)

Показател

Показател Д са
техническите
предложения за срокове
на доставка за
куриерските услуги и
включва следните
подпоказатели:
Подпоказател Д1 е срок
на доставка на експресни
куриерски пратки в
рамките на гр. София
Подпоказател Д2 е срок
на доставка на обикновени
куриерски пратки в
рамките на гр. София
Подпоказател Д3 е срок
на доставка на експресни
куриерски пратки в

Максим.
брой
точки

Формула

20

3

3

3

Предложения на участниците
Регионално
управление
„МИБМ
„СТАР
„Западен
ЕКСПРЕС” ПОСТ”
регион” на
ООД
ООД
„Български
пощи” ЕАД

Оценки
„МИБМ
ЕКСПРЕС
” ООД

Регионално
управление
„Западен
регион” на
„Български
пощи” ЕАД

„СТАР
ПОСТ”
ООД

Д = Д1 + Д2 + Д3 + Д4 + Д5 + Д6

най-кратък офериран срок Д1
Д1 = ---------------------------------------- x 3
предложение Д1 на участник,
чието предложение се разглежда
най-кратък офериран срок Д2
Д2 = ------------------------------------------- x 3
предложение Д2 на участник,
чието предложение се разглежда
най-кратък офериран срок Д3
Д3 = ----------------------------------------- x 3
предложение Д3 на участник,

16,17 т.

17,5 т.

18 т.

4 часа

4 часа

2 часа

1,5

1,5

3

24 часа

20 часа

24 часа

2,5

3

2,5

24 часа

20 часа

24 часа

2,5

3

2,5
8

другите населени места на
страната
Подпоказател Д4 е срок
на доставка на обикновени
куриерски пратки в
другите населени места на
страната
Подпоказател Д5 е срок
на доставка на експресни
международни куриерски
пратки
Подпоказател Д6 е срок
на доставка на обикновени
международни куриерски
пратки
Показател Е са ценовите
предложения за куриерски
услуги в страната от врата
до врата и включва
следните подпоказатели:
Подпоказател Е1 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в рамките на гр.
София
Подпоказател Е2 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в други населени
места
Показател Ж са ценовите
предложения за куриерски
услуги за чужбина от
врата до врата и включва
следните подпоказатели:

чието предложение се разглежда

3

4

4

40

20

20

40

най-кратък офериран срок Д4
Д4 = ---------------------------------------- x 3
предложение Д4 на участник,
чието предложение се разглежда

24 часа

36 часа

36 часа

3

2

2

най-кратък офериран срок Д5
Д5 = ---------------------------------------- x 4
предложение Д5 на участник,
чието предложение се разглежда

3
2
2
календарн календарн календарни
и дни
и дни
дни

2,67

4

4

най-кратък офериран срок Д6
Д6 = ---------------------------------------- x 4
предложение Д6 на участник,
чието предложение се разглежда

3
3
3
календарн календарн календарни
и дни
и дни
дни

4

4

4

38 т.

37,54 т.

29,80 т.

Е = Е1 + Е2

най-ниско предложение Е1
от участник в поръчката
Е1 = ----------------------------------------- x 20
предложение Е1 на участник,
чието предложение се разглежда

37,50 лв.

33,75 лв.

41,14 лв.

18

20

16,41

най-ниско предложение Е2
от участник в поръчката
Е2 = --------------------------------------- x 20
предложение Е2 на участник,
чието предложение се разглежда

37,50 лв.

42,75 лв.

56,00 лв.

20

17,54

13,39

39,33 т.

22,51 т.

40 т.

Ж = Ж1 + Ж2 + Ж3

9

Подпоказател Ж1 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в съседни
държави
Подпоказател Ж2 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в европейски
държави
Подпоказател Ж3 е
средната обща стойност от
общите стойности на
единичните цени за
доставка в
извъневропейски държави

10

най-ниско предложение Ж1
от участник в поръчката
Ж1 = ------------------------------------ x 10
предложение Ж1 на участник,
чието предложение се разглежда

600 лв.

989,50 лв.

590 лв.

9,83

5,96

10

най-ниско предложение Ж2
от участник в поръчката
Ж2 = ------------------------------------ x 25
предложение Ж2 на участник,
чието предложение се разглежда

600 лв.

1051,50
лв.

590 лв.

24,58

14,03

25

най-ниско предложение Ж3
от участник в поръчката
Ж3 = ---------------------------------------- x 5
предложение Ж3 на участник,
чието предложение се разглежда

600 лв.

1170 лв.

590 лв.

4,92

2,52

5

Х (оценката по показатели, касаещи неуниверсалните пощенски услуги (куриерски услуги)

93,50 т.

77,55 т.

87,80 т.

25

5

КО = У х 80% + Х х 20%, където
У е оценката по показатели, касаещи универсалната пощенска услуга, и е с тежест 80%,
Х е оценката по показатели, касаещи неуниверсалните пощенски услуги (куриерски услуги), и е с тежест 20%.
КО на „МИБМ ЕКСПРЕС” ООД = 97,97 х 80% + 93,50 х 20 % = 97,08 т.
КО на „СТАР ПОСТ” ООД = 78,42 х 80% + 77,55 х 20 % = 78,25 т.
КО на Регионално управление „Западен регион” на „Български пощи” ЕАД = 80,72 х 80% + 87,80 х 20 % = 82,14 т.

10

Въз основа на горните действия комисията прави следното класиране:
1. „МИБМ ЕКСПРЕС” ООД с комплексна оценка 97,08 т.;
2. Регионално управление „Западен регион” на „Български пощи” ЕАД с
комплексна оценка 82,14 т.;
3. „СТАР ПОСТ” ООД с комплексна оценка 78,25 т.

НА ОСНОВАНИЕ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО,
Комисията предлага на възложителя за обществената поръчка с предмет:
„Предоставяне на универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги
(куриерски услуги) за нуждите на Комисията за финансов надзор за 2015 г.” да
определи за изпълнител „МИБМ ЕКСПРЕС” ООД.

Настоящият протокол е изготвен и подписан на 28.11.2014 г., състои се от 11
(единадесет) страници и е съставен в един екземпляр, който ще се съхранява към
документацията по обществената поръчка.

Председател:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД /П/
Членове:
1. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД /П/
2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД /П/
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