Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

УТВЪРЖДАВАМ:

София 1000, ул. 'Дякон Итатий“ №9, тел. 9 4 0 9 /0 3 568 662 650

ч..2,

На осн, 1 ал.1 от З Щ
ИВАИЛО МОСКОВСКИ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПО%
ИНФОРМАЦИОННИТЕ Т Е Ш №

г».

Ш йШ АГ-

СЪОБЩЕНИЯТА

ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 60, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП
за резултатите от работата на комисията по електронно разглеждане, оценяване и класиране
на постъпилите оферти в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
(СЕВОП) на адрес https://sevop.minfm.bg/ по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет:
„Доставка па бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение №
СГЮР-5/09.03.2018 г. на ЦОП, публикувана под № 0655 в СЕВОП.

I. Състав на комисията
Председател: Галина Вълчева - главен експсрт в отдел „Обществени 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 Лолова - държавен експерт в отдел „Правна дейност в транспорта,
съобщенията и електронното управление“.
II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията
Комисията по т. I е назначена със Заповед № РД-14-35 от 23.04.2018 г на главния
секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

IIL Кратко описание на работния процес
Работата на комисията премина в съответствие с чл. 51, чл. 52, чл. 54-58 от ППЗОП
във връзка с чл. 103, чл. 104, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП.
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл.
103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
Комисията работи в периода 23 април - 27 април 2018 г., като извършените действия
са отразени в приложения протокол.

IV. Участници в процедурата
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти (20.04.2018 г.) за участие във
вътрешен конкурентен избор в СЕВОП са постъпили 4 (четири) оферти. Редът на тяхното
постъпване е както следва:
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„Ронос“ ООД

V.
офертите

*ч -"’УV--'
»***:.
-f
тж на участник
• - s C i- r- ^ . Дата и час
на подаване
18 април
„Мултико 92“ ООД
2018 17:43:24
Лице за контакт: Илиян Петров, тел. 070020740
j
office(a).multieo.bs
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„Роел 98“ ООД
Лице за контакт: Роберт Левиев, тел. 070010377
г leviev(®.roel-98.com
„Плесио компютърс“ ЕАД
Лице за контакт: Йоанис Сарулидис, тел. 029397147
vilievfa).plesio.be
Ронос ООД
Лице за контакт: Жана Боянова, тел. 070017017
zoDfatofificemarket.be
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Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка :от

На 23.04.2018 г. в 14.00 часа започна работата на комисията, назначена с цитираната
по-горе заповед в СЕВОП.
Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти членовете на комисията
се запознаха с изпълнителите по Рамково споразумение № СГ10Р-5/09.03.2018 г. и списъка
на постъпилите електронни оферти.
Комисията продължи свояга работа, като разгледа документите за съответствие
изискванияга поставени от възложителя.
1. За офертата на „Мултико 92“ ООД комисията констатира, че:
• представените от участника документи и информация за съответствието с
изискванията към лично състояние отговарят на изискванията. Комисията постави групрва
оценка „ДА“ на въпрос 1.1. на участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип
„да/не“;
• представените от участника документи и информация в техническото му
предложение, отговарят на изискванията;
• предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е 2 383,61 (две
хиляди триста осемдесет и три лева и 0,61 ст.).
2. За офертата на „Роел 98“ ООД комисията констатира, че:
• представените от участника документи и информация за съответствието с
изискванията към лично състояние отговарят на изискванията. Комисията постави групова
оценка „ДА“ на въпрос 1.1. на участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип
„да/не“;
• представените от участника документи и информация в техническото му
предложение, отговарят на изискванията;
• предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е 2 905,58 лв.
(две хиляди деветстотин и пет лева и 0,58 ст.).
3. За офертата на „Плесио компютърс“ ЕАД комисията констатира, че:
• представените от участника документи и информация за съответствието с
изискванията към лично състояние отговарят на изискванията. Комисията постави групова
оценка „ДА“ на въпрос 1.1. на участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип
„да/не“;
• представените от участника документи и информация в техническото му
предложение, отговарят на изискванията;

• предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е 2 884,46 лв.
(две хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 0,46 ст.).
4. За офертата на „Ронос“ ООД комисията констатира, че:
• представените от участника документи и информация за съответствието с
изискванията към лично състояние отговарят на изискванията. Комисията постави групова
оценка „ДА“ на въпрос 1.1. на участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип
„да/не“;
• представените от участника документи и информация в техническото sty
предложение, отговарят на изискванията;
• предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е 2 243,05 лв.
(две хиляди двеста четиридесет и три лева и 0,05 ст.).
VI. Класиране на участниците
Според посоченият в т. 6 в поканата с per. № 14-00-496/10.04.2018 г. критерий „найниска цена“, комисията класира постъпилите оферти, както следва:
Първо място: „Ронос“ ООД с обща стойност на доставката 2 243,05 лева без ДДС;
Второ място: „Мултико 92“ ООД с обща стойност на доставката 2 383,61 лева бгз
ДДС;
Трето място: „Плесио компютърс“ ЕАД с обща стойност на доставката 2 884,|6
лева без ДДС;
Четвърто място: „Роел 98“ ООД с обща стойност на доставката 2 905,58 лева без
ДДС.
VII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки от участниците
1. „Ронос“ ООД - мотиви за допускане: участникът отговаря на изискванията на
Закона за обществените поръчки, Рамково споразумение № СГ10Р-5/09.03.2018 г. и
предварително обявените условия на Възложителя заложени в поканата за участие с per. №
14-00-496/10.04.2018 г. Офертата на участника е разгледана и оценена съгласно
предварително избрания критерий „най-ниска цена“ и е класиран съобразно предложеното
от него ценово предложение.
2. „Мултико 92“ ООД - мотиви за допускане: участникът отговаря на
изискванията на Закона за обществените поръчки, Рамково споразумение № СПОР5/09.03.2018 г. и предварително обявените условия на Възложителя заложени в поканата за
участие с per. № 14-00-496/10.04.2018 г. Офертата на участника е разгледана и оценена
съгласно предварително избрания критерий „най-ниска цена“ и е класиран съобразно
предложеното от него ценово предложение.
3. „Плесио компютърс“ ЕАД - мотиви за допускане: участникът отговаря на
изискванията на Закона за обществените поръчки, Рамково споразумение № СПОР5/09.03.2018 г. и предварително обявените условия на Възложителя заложени в поканата за
участие с per. № 14-00-496/10.04.2018 г. Офертата на участника е разгледана и оценена
съгласно предварително избрания критерий „най-ниска цена“ и е класиран съобразно
предложеното от него ценово предложение.
4. „Роел 98“ ООД - мотиви за допускане: участникът отговаря на изискванията! на
Закона за обществените поръчки, Рамково споразумение № СПОР-5/09.03.2018 г. и
предварително обявените условия на Възложителя заложени в поканата за участие с per. №
14-00-496/10.04.2018 г. Офертата на участника е разгледана и оценена съгласно
предварително избрания критерий „най-ниска цена“ и е класиран съобразно предложеното
от него ценово предложение.
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VIII.
участник

Предложение за сключване на договор с класирания на първо място

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“
О О Д и да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с него.
Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на
27.04.2018 г.
Приложения: 1. Протокол от работата на комисията, ведно с всички документи,
изготвени в хода на работата й;
2. Проект на заповед за определяне на изпълнител.
Председател:
_

,

Галина ВълчеваЙ

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

членове:
Десислава Веселинова
Мая Лолова

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
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