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• информационните технологии и съобщенията
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ИВАН МАРКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА]
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ДОКЛАД
по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 60, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП
за резултатите от работата на комисията, 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 в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка 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“,
I. Състав на комисията
Председател:
Ивета Колева - главен сътрудник в дирекция „Координация на програми и проекти“
и членове:
1. Антоанета Георгиева - държавен експерт в дирекция „Правна”;
2. Женя 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”
II. Участници в процедурата
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти за участие са постъпили 3 (три)
оферти. Председателят на комисията получи постъпилите оферти с приемо-предавателен
протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, съдържащ списък със следните участници:
Дата и час на подаване

Участник/подател на офертата

№

Входящ №

1.

32-01-771

12.11.2019 г., 15.25 ч.

ДЗЗД „ЕВАЛЮЕЙШЪН
ОПТТИ КОНСУЛТ“

2.

32-01-773

12.11.2019 г., 15.50 ч.

ОБЕДИНЕНИЕ „СМАРТ“

3.

32-01-775

12.] 1.2019 г., 16.55 ч.

ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ
ОЦЕНКИ“
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III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с
класирания на първо място участник
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и въз основа на получените комплексни оценки
на офертите комисията извърши класиране на участниците в низходящ ред, както следва:
На първо място -Д З З Д „ЕВРОПЕЙСКИ ОЦЕНКИ“ с 100 точки.
На второ м ясто-Д ЗЗД „ЕВАЛЮЕЙШЪН ОПТТИ КОНСУЛТ“ с 87,71 точки.
На трето място - ОБЕДИНЕНИЕ „СМАРТ“ с 80,56 точки.
Въз основа на горното, комисията предлага на възложителя да определи за
изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник - ДЗЗД
„ЕВРОПЕЙСКИ ОЦЕНКИ“ и да подпише с него договор за възлагане на обществената
поръчка.
Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на
23.12.2019 г.

Приложения:
1. Протоколи от работата на комисията, ведно с всички документи, изготвени в хода на
работата й;
2. Проект на заповед за определяне на изпълнител.
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