РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ПРОТОКОЛ № 2
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
https:/scvop.mintln.bu/ no реда на чл. 82. ал. 4 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: „Доставка и монтаж■на стопове за нуждите на Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията" по условията на Рамково
споразумение № СПОР-7/15.03.18 г. на ЦОП. публикувана под № 0842 в СЕВОП.
На 30.08.2018 г. в 09:30 часа комисията, назначена с цитираната по-горе заповед,
сс събра па свое поредно заседание в състав:
Председател:
1. Пламенка Василева - главен експерт в отдел ..Обществени поръчки",
дирекция ..Стопански дейности и управление на собствеността"
н членове:
2. Бисер 11етров - 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".
I. Разглеждане на допълнително представените документи от „КОНТРАКС“ АД.
1. В определения срок и в отговор на получено съобщение от председателя на
комисията за изпращане на Протокол № 1 в СЕВОП. участникът „КОНТРАКС“ АД
представи по указания начин следните документи декларация от представляващия
дружеството Николай Йорданов, подписана с личния му електронен подпис, че
потвърждава подадената от „КОНТРАКС" АД оферта; пълномощно на Йордан
Йорданов, от което е видно правото му да подписва и подава от името на
„КОНТРАКС“ АД оферти в СЕВОП с КЕП. '
Въз основа на извършената проверка на документите в офертата на участника в
СЕВОП, включително допълнително представените документи, комисията констатира,
чс офертата на „КОНТРАКС“ АД 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“.
Във връзка с горното комисията единодушно реши да допусне участника до
разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.
I. Във връзка с изложеното в раздел I и в Протокол JNs 1, комисията
единодушно взе решение да допусне участниците, получили оценка „ДА“ на
въпрос 1.1. „Лично състояние“, до разглеждане на техническите им предложения
за изпълнение на поръчката.
И. По отношение на от група въпроси 1.2. .. Техническо предлож ение“, в СЕВОП
комисията констатира, че:
1.
В офертата си участникът „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД е декларират
електронно в СЕВОП. чрез отговор на въпрос от типа ..да/не“, като е отговорил с „ДА“
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на въпроси 1.2.1. за съгласие с условията на Възложителя в техническото предложение
и техническата спецификация и 1.2.2. за съгласие със срок на изпълнение до 25 работни
лни от датата на подписване на договора. На въпрос 1.2.3. е посочен срок за
гаранционна поддръжка на артикулите от 24 месеца в съответствие с изискванията на
възложителя. На въпрос 1.2.4. участникът е представил таблица по образец към въпроса
с размерите на столовете, но не е приложил снимка на предлаганите от участника
столове, предмет на поръчката, съгласно изискването въпроса.
Във връзка с горното комисията постави групова оценка ..ДА" на въпрос 1.2.3.
и групова оценка „НЕ“ на въпрос 1.2.4. на участника в общия грид. даваш възможност
за оценка от тип ..да/не" и единодушно реши да не допусне участника до отваряне на
ценовото му предложение. На основание чл. 107. т. 2. б. ..а” от ЗОП комисията предлага
на възложителя участника да бъде отстранен от по-нататъшно участие във вътрешно
конкурентния избор.
2. В офертата си участникът „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е декларирал
електронно в CEBOII. чрез отговор на въпрос от типа ,ла/не", като е отговорил с ,.ДА"
на въпроси 1.2.1. за съгласие с условията на Възложителя в техническото предложение
и техническата спецификация и 1.2.2. за съгласие със срок на изпълнение до 25 работни
дни от датата на подписване на договора. Па въпрос 1.2.3. е посочен срок за
гаранционна поддръжка на артикулите от 24 месеца в съответствие с изискванията на
възложителя.
Предвид това. че офертата отговаря на изискванията на възложителя, комисията
постави групова оценка ..ДА“ на въпроси 1.2.3. и 1.2.4. на участника в общия грид,
даващ възможност за оценка от тип ..да/не”.
3. В офертата си участникът „КОНТРАКС“ АД е декларирал електронно в
СЕВОП. чрез отговор на въпрос от типа ..да/не", като е отговорил с ..ДА“ на въпроси
1.2.1. за съгласие с условията на Възложителя в техническото предложение и
техническата спецификация и 1.2.2. за съгласие със срок на изпълнение до 25 работни
дни от датата на подписване на договора. На въпрос 1.2.3. е посочен срок за
гаранционна поддръжка на артикулите от 24 месеца в съответствие с изискванията на
възложителя. На въпрос 1.2.4. участникът е представил таблица по образец към въпроса
с размерите на столовете, но не е приложил снимка на предлаганите от участника
столове, предмет на поръчката, съгласно изискването въпроса.
Във връзка е горното комисията постави групова оценка ..ДА” на въпрос 1.2.3. и
групова оценка ..НЕ“ тта въпрос 1.2.4. на участника в общия грид, даващ възможност за
оценка от тип „да/не“ и единодушно реши да не допусне участника до отваряне на
ценовото му предложение. На основание чл. 107, т. 2. б. ..а" от ЗОП комисията предлага
на възложителя участника да бъде отстранен от по-нататъшно участие във вътрешно
конкурентния избор.
4. В офертата си участникът „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД “ е декларирал
електронно в СЕВОП. чрез отговор на въпрос от типа ..да/не", като е отговорил с ..ДА“
на въпроси 1.2.1. за съгласие с условията на Възложителя в техническото предложение
и техническата спецификация и 1.2.2. за съгласие със срок на изпълнение до 25 работни
дни от датата на подписване на договора. На въпрос 1.2.3. е посочен срок за
гаранционна поддръжка на артикулите от 24 месеца в съответствие с изискванията на
възложителя.
Предвид това. че офертата отговаря на изискванията на възложителя, комисията
постави групова оценка ..ДА" на въпроси 1.2.3. и 1.2.4. на участника в общия грид,
даващ възможност за оценка от тип ..да/не”.

В резултат на извършената оценка за участниците, получили оценка „ДА“,
комисията констатира, че офертите им отговарят на изискванията на
индивидуалния възложител МТИТС, заложени в поканата за участие и на
условията на сключеното от Централния орган за покупки (ЦОП) Рамково
споразумение № СПОР-7/15.03.18 г. и ги допуска до следващ етан на отваряне на
ценови предложения.
Па основание чл. 57. ал. 3. във вр. с чл. 63. ал. 1 от ППЗОП комисията насрочи
дата на отваряне на ценовите предложения на 04.09.2018 г. от 10:30 часа в раздел
„График" от електронната страница на вътрешно конкурентния избор по реда на чл. 82,
ал. 4 от 3011, публикуван под № 0842 в CEBOl I.
Чрез помощта на бутона ..Покана за отваряне на ценови оферти“ в СНВОП
комисията избра офертите на ..КООПЕРА1 \Ш ..ПАНДА" и „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“
ООД да продължат към следващ етап и изпрати съобщение за часа и датата на отваряне
на ценовите предложения до всички участници.
Па основание чл. 57. ал. 3, във връзка с чл. 63. ал. 1 or ППЗОП комисията обяви
отварянето на ценовите предложения и чрез публикуване на съобщение в профила на
купувача.
Настоящият протокол се състави и подписа на 30.08.2018 г.
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

..................................
11ламенка Василева
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
.................................
Бисер Петров
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
Христо Грънчаров
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