РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
М И Н И С ТЕРС ТВО НА ТРАН СП О РТА,
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н И ТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪ О БЩ ЕН И ЯТА

ПРОТОКОЛ
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-14-35/23.04.2018 г., на главния
сскрстар на М инистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за
електронно разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в Системата за
електронно възлагане на общ ествени поръки (СЕВОГ1) на адрес hltps://sevop.m infin.hu/ по
реда на чл. 82, ал. 4 от 3011 с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за
нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията'" по условията на Рамково споразумение № СП ОР-5/09.03.2018 г. на Ц011,
публикувана под № 0655 в СЕВОП.
На 23.04.2018 г. в 14:00 часа започна работата на комисията, назначена с цитираната
по-горе заповед, в състав:
Председател: Галина Вълчева - главен експерт в отдел „О бществени поръчки“,
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността’';
и членове:
1. Десислава Веселинова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ ,
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“ ;
2. Мая Л олова - държавен експерт в отдел „П равна дейност в транспорта,
съобщенията и електронното управление“ , дирекция „П равна” .
Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти членовете на комисията
се запознаха с изпълнителите по Рамково споразумение № СП О Р-5/09.03.2018 г. и списъка
на постъпилите електронни оферти. Председателят и членовете на комисията попълниха
декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за общ ествените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13
от Правилника за прилагане на Закона за общ ествените поръчки (ППЗОП).
Електронно подадените оферти са налични в менюто „О ферти“ на процедурата под
№ 0655 и стават видими за комисията след изтичане на срока за получаване на оферти.
Системата автоматично ги подреж да по дата и час на постъпване. В определения в поканата
срок са постъпили четири оферти. Редът на тяхното постъпване е както следва:
№
1

Име на оферта
„Мултико 92“
ООД

Име на участник
„Мултико 92“ ООД
Лице за контакт: Илиян Петров, тел. 070020740

Дата и час
на подаване
18 април
2018 17:43:24

office(2).m ultico.b"

„Роел 98“ ООД
2

„Роел 98“ ООД
Лице за контакт: РобертЛевиев, тел. 070010377

19 април
2018 12:29:50

r leviev(ft>roel-98.eom
3

4

„Плесио
компютьрс“ ЕАД

„Плесио компютьрс“ ЕАД
20 април
Лице за контакт: Иоанис Сарулидис, тел. 029397147
2018 9:35:01

„Ронос“ ООД

Ронос ООД
Лице за контакт: Жана Боянова, тел. 070017017

v ilie v fS b lesio .b u

zoD fotofficem arket.be

20 април
2018 17:03:36

Комисията премина към разглеждане по същ ество на съдържанието на
представената информация и представените документи от участниците по реда на тяхното
постъпване.
I.По отнош ение на представените от участниците документи и информация за
съответствието с изискванията към лично състояние в т. 1.1. Л и ч н о състояние на
участника “ комисията констатира, че:
1. Офертата на „М ултико 92“ ООД отговаря на изискванията. Комисията постави
групова оценка „ДА“ на въпрос 1.1. на участника в общия грид, даващ възможност за
оценка от тип ,,да/не“ .
2. О фертата на „Роел 98“ О О Д отговаря на изискванията. Комисията постави
групова оценка „ДА " на въпрос 1.1. на участника в общ ия грид, даващ възможност за
оценка от тип „да/не“ .
3. Офертата на „Плесио ком пю тьрс“ ЕАД отговаря на изискванията. У частникът е
подал в деловодството на М инистерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията документи към електронно подадената оферта с per. № 14-00-496/20.04.2018 г.
Участникът с представил оригинал на декларации за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от
ЗОП - 4 броя. Комисията постави групова оценка „ДА “ н а въпрос 1.1. на участника в общия
грид, даващ възможност за оценка от тип „да/не“ .
4. Офертата на
„Ронос“ ООД отговаря на изискванията. Комисията постави
групова оценка „ДА" на въпрос 1.1. на участника в обшия грил, даващ възможност за
оценка от тип „да/не“ .
С оглед на гореизлож еното комисията реши да допусне всички участници до
разглеждане на техническите им предложения.
II.
По отнош ение на представените документи и информация в техническото
предложение на участниците в т. 1.2. „Предложение за изпълнение на поръчката",
комисията констатира, че:
1. Офертата на „М ултико 92“ ОО Д отговаря на изискванията.
2. О фертата на „Роел 98“ ООД отговаря на изискванията.
3. О фертата на „Плесио ком пю тьрс“ ЕАД отговаря на изискванията.
4. Офертата на „Ронос“ ООД отговаря на изискванията.
Комисията допусна до следваш етап на отваряне на ценовите предложения всички
участници.
На основание чл. 57. ал. 3, във вр. с чл. 63, ал. 1 от ППЗОГ1 комисията насрочи дата
за отваряне на ценовите предложения на 26.04.2018 г. от 10:00 часа в раздел „График“ от
електронната страница на общ ествената поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.
Чрез помощ та на бутона ..Покани за отваряне на ценови оферти" в СЕВОП,
комисията избра допуснатите оферти да продължат към следващ етап и изпрати съобщение
за часа и датата на отваряне на ценовите предложения до всички участници.
На основание чл. 57, ал. 3, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ППЗОП комисията обяви
отварянето на ценовите предложения и чрез публикуване на съобщ ение в профила на
купувача.
С описаните действия комисията приключи своята работа и насрочи следващото
заседание на 26.04.2018 г. в 10:00 часа.
На 26.04.2018 г. в 10:00 часа започна работата на комисията, назначена с цитираната
по-горе заповед.
Съгласно подготвения график в СЕВОП ценовите предложения на допуснатите
участници станаха видими в 10:00 часа (системно време) в под меню „Отваряне на
ценовите оферти“ . Системата автоматично позиционира участниците с предложените от
тях цени и извърши класирането във възходящ ред, като на първо място се класира
2

участника предложил най-ниската цена, а на последно участника с най-висока цена, както
следва:
№

У частник

Цена без ДДС

1. „Ронос“ ООД

2 243.05 лв. (две хиляди двеста четиридесет и
три лева и 0,05 ст.)

2. „М ултико 92“ ООД

2 383.61 лв. (две хиляди триста осемдесет и
три лева и 0,61 ст.)

3. „Плесио компю търс“ ЕАД

2 884.46 лв. (две хиляди осемстотин осемдесет
и четири лева и 0,46 ст.)

4. „Роел 98“ ООД

2 905.58 лв. (две хиляди деветстотин и пет лева
и 0,58 ст.)

Комисията извърши проверка за наличието на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП по
отношение на ценовите предложения на участниците и установи, че няма ценово
предложение с повече от 20 на сто ио-благоприятно от средната стойност на останалите
участници.
Съгласно посоченият в т. 6 от поканата за участие критерий „най-ниска цена“,
комисията класира постъпилите оферти, както следва:
Първо м ясто: „Ронос“ ООД с общ а стойност на доставката 2 243,05 лева без ДДС;
Второ м ясто: ..М ултико 92“ О ОД с обща стойност па доставката 2 383,61 лева без
ДДС;
Трето м ясто: „Плесио компю търс“ НАД с обща стойност на доставката 2 884,46
лева без ДДС;
Четвърто м ясто: „Роел 98“ ООД с обща стойност на доставката 2 905,58 лева без
ДДС.
Въз основа на горното и на основание чл. 82 от ЗОП комисията предлага на
Възложителя да определи за изпълнител класираният на първо място участник „Ронос“
ООД и да сключи договор за възлагане на общ ествената поръчка с него.
С описаните по-горе действия приключи заседанието на комисията. Настоящия
протокол се състави и подписа на 27.04.2018 г.

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....................................
Галина Йълчева
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ЧЛЕНОВЕ:

...... .............
Десислава Веселинова
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

М ая Л олова

