РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 2
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-14-41/10.07.2019 г. на главния
секретар на Министерство 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.bfe' по
реда на чл. 82. ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат
за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на
транспорта. информационните технологии и съобщенията" по условията на Рамково
споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. на ЦОП, публикувана под № 1360 в СЕВОП.
На 15.07.2019 г. в 10:15 часа се събра на поредно заседание комисията, назначена с
цитираната по-горе заповед, в състав:
Председател: Йоанна Иванова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки'4,
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността";
и членове:
1. Майя Алиманова - главен специалист в отдел ..Обществени поръчки“, дирекция
..Стопански дейности и управление на собствеността”;
2. Ирен Геренска - държавен експерт в отдел ..Правна дейност в транспорта,
съобщенията и електронното управление” в дирекция „Правна", в качеството си на резервен
член на комисията, встъпил на мястото на отсъстващия основен член - Мая Лолова.
Ирен Геренска се запозна с потенциалните изпълнители по Рамково споразумение №
СПОР-8/18.04.2019 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 допуснатите
участници станаха видими в 10:15 часа (системно време) в под меню „Отваряне на ценовите
оферти“. Системата автоматично позиционира участниците с предложените от тях цени и
извърши класирането във възходящ ред, като на първо място се класира участника
предложил най-ниската цена. а на последно участника с най-висока цена, както следва:
№

.

1

Участник
„Роел 98“ ООД

Цена без ДДС
80 646,12 лв. (осемдесет хиляди шестстотин
четиридесет и шест лева и дванадесет
стотинки)

2. „Ронос“ ООД

80 718,72 лв. (осемдесет хиляди седемстотин
и осемнадесет лева и седемдесет и две)

3. Кооперации „Панда“

87 648,69 лв. (осемдесет и седем хиляди
шестстотин четиридесет и осем лева и
шестдесет и девет)

Комисията извърши проверка за наличието на хипотезата на чл. 72, an. 1 от ЗОГ1 по
отношение на ценовите предложения на участниците и установи, че няма ценово
предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите
участници.
Съгласно посоченият в т. 6 от поканата за участие критерий „най-ниска цена;\
комисията класира постъпилите оферти, както следва:
Първо място: „Роел 98” ООД с обща стойност на доставката 80 646,12 лева без ДДС;
Второ място: ..Ронос4' ООД с обща стойност на доставката 80 718,72 лева без ДДС;
Трето място: Кооперация ,.Панда~ с обща стойност на доставката 87 648,69 лева без
ДДС. ■
Въз основа на горното и на основание чл. 82 от ЗОП комисията предлага на
Възложителя да определи за изпълнител класираният на първо място участник „Роел 98“
ООД и да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с него.
С описаните по-горе действия приключи заседанието на комисията. Настоящият
протокол се състави и подписа на 16.07.2019 г.
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бъв връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
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