РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ПРОТОКОЛ № 1
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-81/13.11.2019 г. на главния секретар на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разглеждане и
оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка - открита процедура с предмет:
„Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „ Транспорт “
2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма ,, Транспорт и транспортна
инфраструктура “ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС".
11а 13.11.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с посочената заповед, в състав:

Председател:
Ивета Колева - главен сътрудник в дирекция ..Координация на програми и проекти'4
и членове:
1. Бисер Петров - държавен експерт в дирекция ..Правна” - резервен член в комисията
съгласно т. II. 3 от Заповед № РД-14-81/13.11.2019 г., който замести в публичното заседание по
отварянето на офертите основния член на комисията - Антоанета Георгиева - държавен експерт в
дирекция ..Правна";
2. Жени Петкова - старши експерт в дирекция ..Координация на програми и проекти“;
3. Ангелина Занова - главен експерт в дирекция ..Финанси” ;
4. Галина Вълчева - главен експерт в дирекция „Стопански дейности и управление на
собствеността”.
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти за участие в Министерството на
информационните технологии и съобщенията са постъпили 3 (три) оферти.
Председателят на комисията получи постъпилите оферти е приемо-предавателен протокол, съгласно
чл. 48. ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Г1ПЗОП), съдържащ
списък със следните участници:

транспорта,

№

Входяш №

Дата и час на подаване

1.

32-01-771

12.11.2019 г., 15.25 ч.

2.

32-01-773

12.11.2019 г., 15.50 ч.

3.

32-01-775

12.11.2019 г., 16.55 ч.

Участник/подател на офертата
ДЗЗД „ЕВАЛЮ ЕЙШ ЪН ОПТТИ
КОНСУЛТ“
Участници в дружеството:
• ..Географика" ООД;
• ..Българска консултантска организация" ЕООД
ОБЕДИНЕНИЕ „СМ АРТ“
• „ЕКОРИС Саут Ийст Юроп" ЕООД;
• „КПМГ България“ ЕООД;
• ,,БИМ Консултинг" ООД
ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ О Ц ЕНКИ“
• ..Елана Холдинг“ АД;
• ..Елана Инвестмънт“АД;
• ..Интеладвайзърс" ЕООД

Няма оферти, постъпили след крайния срок.
На заседанието присъстваха представители на следните участници:
1. Радослава Кучманова - упълномощен представител на ДЗЗД „ЕВАЛЮЕЙШЪН ОПТТИ
КОНСУЛТ” (Пълномощно. подписано от Стоян Ставрев, представляваш обединението);
2. Мария Стефанова - упълномощен представител на ОБЕДИНЕНИЕ „СМАРТ“
(Пълномощно, подписано от Мариана Стефанова-Павлооа, упълномощ ен представител на
обединението);
3. Лъки Шопова - упълномощен представител на ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ ОЦЕНКИ“
(Пълномощно. подписано от Кристина Цветанска. представляваща обединението);
Представителите на участниците се вписаха в подготвен от комисията списък на
присъстващите лица при отваряне на офертите.
Председателят и всички членове на комисията подписаха декларации съгласно чл. 103, ал. 2
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51. ал. 13 от ППЗОП.
Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията премина към отваряне на постъпилите оферти по
реда на тяхного постъпване, като оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен
запечатан пликс надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима от членовете на комисията и по един от присъстващите представители подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всеки от
участниците.
При извършването на действията по чл. 54. ал. 3-5 от ППЗОП член на комисията, при отваряне
на офертата на ДЗЗД „ЕВАЛЮЕЙШЪН ОПТТИ КОНСУЛТ", поради големината и еднаквия размер
на пликовете (плика на опаковката и плика на „Предлаганите ценови параметри“), неволно сряза и
ъгъла на намиращия се вътре плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. В
присъствието на всички членове на комисията и представителите на участниците, без да бъде
нарушена тайната на ценовото предложение, пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" бе
залепен с тиксо. Представителите на участниците, нямаха никакви възражения във връзка с тези
действия на комисията.
След описаните по-горе действия по чл. 54. ал. 3-5 от ППЗОП приключи публичната част от
заседанието на комисия та.
Комисията приключи своята работа и състави този протокол на 13.11.2019 г. в 17:30 часа.

Председател:
Ì
7

Ивета Колева

члеповд: /

Женя Петкова

На оснобаниг чл. Jòa, ял. J от ЗОП,
ш връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

Ангелина Занова
Галина Вълчева
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