РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 1
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД -14-44/08.05.2018 г. на главния
секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
електронно разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в Системата за
електронно възлагане на обществени поръки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/ по
реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за
нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията’' по
условията на Рамково споразумение № С 110Р-28/21.12.2017 г. на ЦОП, публикувана под №
0747 в СЕВОП.
На 08.05.2018 г. в 11:00 часа започна работата на комисията, назначена с цитираната
по-горе заповед, в състав:
Председател: Йоанна Иванова - главен експерт в отдел ..Обществени поръчки“,
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“ ;
и членове:
1. Бисер Петров - държавен експерт в отдел „Международни правни норми1’,
дирекция „Правна";
2. Десислава Веселинова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“,
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността".
Преди да пристъпи към разглеждане на подадените оферти членовете на комисията се
запознаха с потенциалните изпълнители по Рамково споразумение № СГЮР-28/21.12.2017 г.,
Допълнително споразумение № 1 от 25.04.2018 г. и списъка на постъпилите електронни
оферти 6 (шест) броя. Председателят и членовете на комисията подписаха декларации
съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (11ПЗОП).
Електронно подадените оферти са налични в менюто „Оферти“ на обществената
поръчка под № 0747 и стават видими за комисията след изтичане на срока за получаване на
оферти. Системата автоматично ги подрежда по дата и час на постъпване. В определения в
поканата срок са постъпили 6 (шест) оферти. Редът на гяхното постъпване е както следва:

№

Име на оферта

1 Бориван ООД

Име на участник
Бориван ООД
Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 070016600
borivanCwmnail.com

Дата и час
на
подаване
3 май 2018
11:19:34

№

Име на оферта

Име на участник

Комекс РМ ЕООД
2 Комекс РМ ЕООД Лице за контакт: Пламен Стоянов, тел.: 029632399
office® komckc.com
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ВНП Фасилити
ЕООД

Райт Клининг
4
ООД

5

Це Ес Ге
България ООД

ВАСИ ЛКА6 Агенция за
чистота ЕООД

Дата и час
на
подаване
4 май 2018
9:33:56

ВНП Фасилити ЕООД
Лице за контакт: Васил Попов, тел.: 0885920267
о ffi ceso fi a(a vn р.Ьц

4 май 2018
13:15:43

Райт Клининг ООД
Лице за контакт: Стефан Цолов, тел.:
0359898740383
b.colovfa riuht-cu.com

4 май 2018
14:40:30

Це Ес Ге България ООД
Лице за контакт: Любомир Андонов, тел.:
0888516089
l.andonovtocseha.com

4 май 2018
16:01:05

ДЗЗД„ВИ П "
Лице за контакт: Владимир Владимиров, тел.:
0888925926
\asilkaltd(#abv.bu

4 май 2018
18:33:25

Информацията съдържаща се в офертите, става видима за оценителната комисия в
системата след настъпване на определения час за отваряне на офертите в поканата за
участие, а именно 08.05.2018 г. в 11:00 часа. За да може комисията да оцени получените
оферти, същите бяха поканени към следващия етап. чрез бутона ..Покани за Разглеждане на
офертите“ от под-таба ..Подаване на офертите". Това действие активира функционалностите
в страницата от менюто ..Оценка". Комисията премина към разглеждане по същество на
съдържанието на представената информация и представените документи от участниците по
реда на тяхното постъпване.
По отношение на представените от участниците документи и информация за
съответствието с изискванията към лично състояние в т. 1. 1. ,Л ични състояние на
участника" комисията констатира, че:
1. Офертата на „Бориван“ ООД е пълна и съдържа поисканите с поканата документи
и информация. Комисията постави групова оценка ..ДА" на въпрос 1.1. на участника в общия
грид. даващ възможност за оценка от тип ..да/не".
2. Офертата на „Комекс“ РМ ЕООД е пълна и съдържа поисканите с поканата
документи и информация. Комисията постави групова оценка „ДА“ на въпрос 1.1. на
участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип ,,да/не".
3. Офертата на „ВНГ1 Фасилити“ ЕООД, съдържа информация, че е настъпила
съществсна промяна в ЕЕДОП, който участника е подал при централизираната открита
процедура. Офертата не съдържа приложен документ.
Съгласно т. 5.2. б. „А” от Покана с per. № 04-09-506/24.04.2018 г. за участник, за
който е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП представен
при откритата централизирана обществена поръчка, прилага нов ЕЕДОП към индивидуалния
възложител МТИТС. подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОГ1.
Във връзка с констатираното комисията взе единодушно решение, че участникът
..ВНП Фасилити" ЕООД следва да:
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3.1. представи нов ЕЕД011 към индивидуалния възложител МТИТС;
или
3.2. удостовери, че нс е настъпила съществена ппомяна в ЕЕДОП, който е подал при
централизираната открита процедура и да представи декларация за липса на обстоятелството
по чл. 54. ал. 1. т. 7 от ЗОП с индивидуалния възложител МТИТС от лицата по чл. 40 от
111130П.
4. Офертата па „Райт Клининг“ ООД, съдържа информация, че не е настъпила
съществена промяна в ЕЕДОП, който участника е подал при централизираната открита
процедура. Офертата съдържа приложен файл с данни за сертификатите на електронните
подписи на лицата представляващи участника Радослав Павлов и Стефан Цолов. В офертата
липсват приложени и подписани декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 7 от ЗОП по отношение на индивидуалния възложител МТИТС.
Съгласно т. 5.2. б. „А" от Покана с per. № 04-09-506/24.04.2018 г. участник, за който
не е настъпила съществсна промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП представен при
откритата централизирана обществена процедура прилага декларации за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Във връзка с констатираното комисията взе единодушно решение, че участникът
..Райт Клининг“ ООД следва да представи декларации за липса на обстоятелството по чл. 54,
ал. 1, т. 7 от ЗОП с индивидуатния възложител МТИТС от лицата Радослав Павлов и Стефан
Цолов, в качеството им на лица по чл. 40. ал. 1. т. 3 от ППЗОП.
5. Офертата на „Це Ес Ге България“ ООД е пълпа и съдържа поисканите с поканата
документи и информация. Комисията постави групова оценка „ДА" на въпрос 1.1. на
участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип „да/не".
6 . Офертата на ДЗЗД „ВИП“ съдържа:
6.1. информация, че е настъпила съществена промяна в ЕЕДОП, който участника е
подал при централизираната открита процедура;
6.2. нов ЕЕДОП в word-формат от член на консорциума „Луксима груп“ ЕООД,
който файл не е подписан електронно;
6.3. две декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от 3011 от
представителите на членовете на консорциума „Василка - Агенция за чистота“ ЕООД и
„Хигия-О.С" ЕООД подписани електронно.
6.4. приложен файл с данни за сертификата на електронния подпис на лицето
Димитринка Петрова представляващо член на консорциума „Луксима труп" ЕООД. В
офертата липсват приложена и подписана декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 7 от 3011 по отношение на индивидуалния възложител МТИТС от същото лице.
Съгласно т. 5.2. б. „А” от Покана с per. № 04-09-506/24.04.2018 г. участник, за който е
настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП представен при
откритата централизирана обществена процедура, прилага нов ЕЕДОП.
Във връзка с констатираното и след като взе предвид, че участникът е представил
необходимите документи за сключванс на Допълнително споразумение № 1 от 25.04.2018 г.
към Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на ЦОП, комисията взе единодушно
решение, че участникът ДЗЗД „ВИП" следва да представи декларация за липса на
обстоятелството по чл. 54, an. 1, т. 7 от ЗОП с индивидуалния възложител МТИТС от лицето
Димитринка Петрова, в качеството й на лице по чл. 40. ал. 1. т. 3 от ППЗОП.
Във връзка с констатираното по отношение на офертите на участниците и на
основание чл. 63 ал. 1 във връзка с чл. 54. ал. 8 от ППЗОП. комисията ще изпрати настоящия
протокол чрез секция „Съобщения" на участниците. Участниците „ВНГ1 Фасилити" ЕООД .
„Райт Клининг" ООД и ДЗЗД „ВИП“ съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 (пет)
работни дни, от получаването на протокола, да представят горе посочените документи.
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Документите следва да се изпратят, като прикачен файл към отговора на полученото
съобщение от председателя на комисията за изпращането на настоящия протокол в СЕВОП,
в една от следните форми:
1. Подписани и сканиран във формат ..pdf".
2. Подписани с електронен подпис и в съответствие с изискванията на Общите
условия за работа в СЕВОП. утвърдени от министъра на финансите във формат ..doc'\
Настоящия протокол се състави и подписа на 08.05.2018 г.
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На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.........
Йоанна Иванова
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ЧЛЕНОВЕBrfcep Петров

./

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Дес 1^6л(к ва Веселинова
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