РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАПОВЕД
№.
*0 . Щ .

J

1 ;0 Г л 2018 г.

На основание чл. 82, ал. 4, т. 5, чл. 107, т. 1 и т. 2, б. „а“ и чл. 109 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Покана № 04-09-506/24.04.2018 г. на главния
секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
в качеството на лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, упълномощен със Заповед № РД-08513/04.11.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, за провеждане на вътрешен конкурентен избор с предмет: „Услуги по
почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с per. № СПОР28/21.12.2017 г., с прогнозна стойност 400 000,00 Гчетиоистйтин хиляди лева) без ДДС, и
въз основа на утвърден доклад с per. № .(/. y.r.
18 г., представен от
комисията, назначена със Заповед № РД-14-44/08.05.2018 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за разглеждане, оценяване и класиране на
постъпилите оферти,

НАРЕЖДАМ:
I. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Услуги по
почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с per. № СПОР28/21.12.2017 г., класирания на първо място участник „Комекс РМ“ ЕООД
Мотиви: Участникът отговаря на изискванията на Закона за обществените
поръчки, Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. и предварително обявените
условия на възложителя заложени в поканата за участие с per. № 04-09-506/24.04.2018 г.
Офертите на участниците са разгледани и оценени съгласно предварително избрания
критерий „най-ниска цена“ и са класирани съобразно предложените от тях ценови
параметри
П. Отстранявам от участие в обществената поръчка участникът:
1. „Бориван“ ООД
Мотиви: Участникът не е представил в офертата си техническо предложение за
изпълнение на поръчката, което отговаря на предварително обявените условия в
Техническата спецификация - Приложение № 1 към поканата за участие във вътрешно
конкурентния избор.
Предвид изложеното на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от
обществената поръчка участника „Бориван“ ООД, тъй като е представил техническо
предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на предварително обявените
условия от поканата с per. № 04-09-506/24.04.2018 г.

2. „ВНП Фасилити“ ЕООД
Мотиви: Участникът не е представил в офертата си декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП с индивидуалния възложител МТИ' С ,
съгласно чл. 7, ал. 5 от Рамково споразумение № СГЮР-28/21.12.2017 г. и т. 5.2. б. „А“ от
поканата с per. № 04-09-506/24.04.2018 г. и след предоставения му допълнителен срок ст 5
(пет) работни дни на основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закош за
обществените поръчки (ППЗОП).
Предвид изложеното на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП отстранявам от
обществената поръчка участника „ВНП Фасилити“ ЕООД, тъй като не е изпълнил
условието, посочено в чл. 7, ал. 5 от Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. и т.
5.2. б. „А“ от поканата, за представяне на декларация за липса на обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 7 от ЗОП с индивидуалния възложител МТИТС.
3.
„Райт Клининг“ ООД
Мотиви: Участникът не е представил в офертата си декларация от всички
задължени лица по чл. 40 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7| от
ЗОП с индивидуалния възложител МТИТС, съгласно чл. 7, ал. 5 от Рамково споразумение
№ СПОР-28/21.12.2017 г. и т. 5.2. б. „А“ от поканата с per. № 04-09-506/24.04.2018 г. и
след предоставения му допълнителен срок от 5 (пет) работни дни на основание чл. 54, ал.
9 от ППЗОП.
Предвид изложеното на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП отстранявам от
обществената поръчка участника „Райт Клининг“ ООД, тъй като не е изпълнил
условието, посочено в чл. 7, ал. 5 от Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. и т.
5.2. б. „А“ от поканата, за представяне на декларация за липса на обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 7 от ЗОП с индивидуалния възложител МТИТС.
Ш.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП заповедта да се изпрати до участниците в
3-дневен срок от нейното издаване и да се публикува в Профила на купувача, ведно с
протокола и окончателния доклад на комисията.
Електронната преписка в Профила на
https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/l 149 .
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IV. Заповедта може да бъде обжалвана пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок от получаването й.
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