РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ 1
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД -14-73/21.08.2018 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 htlps://sevon.ininlln.bu/ по
реда на чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ..Доставка и
монтаж на столове за нуждите па Министерство па транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.18 г.
на ЦОП, публикувана под № 0842 в СЕВОП.
На 21.08.2018 г. в 14:00 часа започна работата на комисията, назначена с цитираната
по-горе заповед, в състав:
Председател:
1. Пламенка Василева - главен експерт в отдел ..Обществени поръчки", дирекция
..Стопански дейности и управление на собствеността"
и членове:
2. Бисер Петров - държавен експерт в отдел ..Международни правни норми",
дирекция ..Правна"
3. Христо Грънчаров - специалист в отдел ..Управление на собствеността", дирекция
..Стопански дейности и управление на собствеността".
Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти членовете на комисията
се запознаха с изпълнителите по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.18 г. и списъка на
постъпилите електронни оферти. Председателят и членовете на комисията подписаха
декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51. ал. 13 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
Електронно подадените оферти са налични в менюто ..Оферти" на обществената
поръчка под № 0842 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 4 (четири) оферти. Редът на тяхното постъпване е както следва:
№

Име на оферта

Име на участник

1

„ПЕРУН - ККБ“
ЕООД

Перун-ККБ ЕООД
Лице за контакт: Димитър Димитров
тел.: 073887451
pervn ofisfaabv.bg

2

„КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА“

Кооперация Панда
Лице за контакт: Елка Каменова Цанкова

Дата и час на
подаване
20 авгус 1 2018
15:04:54

20 август 2018
15:11:57

№

Име на оферта

Име на участник

Дата н час на
подаване

тел.: 029766896
zopfa'officel.by,
I

3

4

„КОНТРАКС“ АД

„ПРЕСТИЖ
БИЗНЕС 93“ ООД

Контракс АД
Лице за контакт:
Николай Йорданов
тел.: 029609770
cli/abcta.bashcv"лСа\'kontrax.hu

20 август 2018
17:01:27

11рестиж Бизнес 93 ООД
Лице за контакт: Георги Шапков
тел.: 0885699052
pb93 mebekfl mail.hu

20 август 2018
17:46:36

Комисията премина към разглеждане по същество на съдържанието на представената
информация и представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване.
I. По отношение на представените or участниците документи и информация за
съответствието с изискванията към лично състояние в т. 1.1. .Мично състояние на
участника" комисията констатира, че:
1. Офертата на „Перун-ККБ“ 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“.
2. Офертата на „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е пълна и съдържа поисканите с поканата
документи и информация. Комисията постави групова оценка ..ДА" па въпрос 1.1. на
участника в общия грид. даващ възможност за оценка от тип „да/не” .
3. Офертата на „КОНТРАКС“ АД е подписана и подадена в СЕВОП с Квалифициран
електронен подпис (КЕП) на Йордан
Йорданов. Офертата съдържа:
•
ЕЕДОП, подписан е личните електронни подписи на Николай
Йорданов
(изпълнителен директор и член на съвета на директорите), Яко итШкШ Пилософ
(председател на съвета на директорите) и Райна '
Шишманова-Йорданова
(член на съвета на директорите):
•
3 броя декларации по чл. 54. ал. 1. т. 7 от ЗОП. подписани с личните електронни
подписи на Николай .
Йорданов (изпълнителен директор и член на съвета на
директорите), Яко
Пилософ (председател на съвета на директорите) и Райна
Тодорова . цщштщ -Йорданова (член на съвета на директорите).
При разглеждане на представените документи и справка в търговския регистър
комисията установи, че участникът подава иов ЕЕДОП предвид настъпила промяна в
обстоятелствата, посочени в представения при откритата централизирана обществена
процедура ЕЕДОП. Дружеството е с нов представляващ Николай
Йорданов на
мястото на Йордан
Йорданов и нов състав на съвета на директорите: Николай
Йорданов. Яко ймШяШЛилософ и Райна
Шишманова-Йорданова.
Съгласно чл. 40. ал. 1 от ППЗОП лицата, за които се отнасят обстоятелствата по чл.
54. ал. 1. т. 1, 2 и 7 от ЗОП. са лицата, които представляват участника или кандидата; лицата,
които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; други лица
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
еквивалентен на този. валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
Видно от представения ЕЕДОП и справка в търговския регистър горепосочените
лица са членове на съвета на директорите и предвид правноорганизационната форма на
участника - акционерно дружество - са управителният орган на дружеството.
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Постъпилата от ..КОНТРАКС" АД оферта е подадена от лице, което не е законен
представител на участника и не може да се установи, че същото е оправомощено да подписва
и подава оферта от името на дружеството.
С оглед направените констатации, на основание чл. 54, ал. 9 от ПГТЗОП, в срок
до 5 работни дни от получаването на протокола участникът следва да представи
доказателство за обвързването си с подадената оферта, а именно документ за
упълномощаване на г-н Йордан Йорданов, от който да е видно правото му да подава оферта с
КЕП или представляващият към настоящия момент дружеството да потвърди с декларация,
подписана с електронен подпис, че потвърждава подадената от ..КОНТРАКС" АД оферта.
Документите следва да се изпратят, като прикачен файл към отговора на полученото
съобщение от председателя па 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".
4.
Офертата на „Престиж Бизнес 93 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".
Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ-

tld осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛ^Л^
Пламенка Василер^

4JIFHOBF

Ни осн. Чл.2.ал. 1 от ЗЗЛЛ
БиссоПетоов

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ
Хрцс'сто Грънчаров
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