РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО Н А ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 3
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:-Vscvop.minfin.bu/ по
реда на чл. 82. ад. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка и
монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорти, информационните
технологии и съобщенията" по условията на Рамково споразумение № СПОР7/15.03.2018 г. на ЦОП. публикувана под № 0842 в СЕВОП.
На 04.09.2018 г. се събра на поредно заседание комисията, назначена с цитираната
по-горе заповед, в състав:
Прсдссдател: Йоанна Иванова - главен експерт в отдел ..Обществени поръчки",
дирекция ..Стопански дейности и управление на собствеността", в качеството си на
резервен председател на комисията встъпил на мястото на отсъстващия основен Пламенка Василева;
п членове:
1. Бисер Петров - държавен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция ..Правна";
2. Христо Грънчаров - специалист в отдел ..Управление на собствеността",
дирекция ..Стопански дейности и управление на собствеността".
Йоанна Иванова се запозна с потенциалните изпълнители по Рамково споразумение
№ СПОР-7/15.03.2018 г. и списъка на постъпилите електронни оферти и подписа
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 (ППЗОП).
Съгласно подготвения график в СЕВОП ценовите предложения на двамата
участника станаха видими в 10:30 часа (системно време) в подменю ..Отваряне на ценови
оферти" със следното съдържание:
№

Участник

Цена без ДДС

1. „Кооперация „Панда“

6 959,00 лв. (шест
петдесет и девет лева)

хиляди

деветстотин

2. „Престиж бизнес 93“ ООД

9 607.00 лв. (девет хиляди шестстотин и седем
лева)

Според посочения в т. 6 от Покана с per. № 14-00-997/03.08.2018 г. и чл. 22, ал. 8 от
Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. критерий „най-ниска цена", комисията
класира постъпилите оферти, както следва:
Пьрво място: Кооперация „Панда“ с обща стойност на доставката 6 959,00 лева
без ДДС;
Второ място: „Престиж бизнес 93“ ООД с обща стойност на доставката 9 607,00
лева без ДДС.
Въз основа на горното и на основание чл. 82 от 3011 комисията предлага на
възложителя да определи за изпълнител класирания на първо място участник Кооперация
„Панда“ и да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с него.

Настоящия т протокол се състави и подписа на 04.09.2018 г.

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙоаЦцалИвднова)

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
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Бисер^П етров

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
Хри^го Грънчаров
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