РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 3
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 в открита процедура за възлагане на
оотцествена 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 транспортни инфраструктура" 2014-2020 г. и принос към
Стратегията на Е О ‘
На 20.12.2019 г., от 11:00 ч., в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с посочената
заповед, в състав:
Председател:
Ивета Колеви - главен сътрудник в дирекция „Координация на програми и проекти“
и членове:
1. Антоанета Георгиева - държавен експерт в дирекция „Правна”;
2. Ж еня Петкова - старши експерт в дирекция „Координация на програми и
проекти“;
3. Ангелина Занова - главен експерт в дирекция „Финанси”;
4. Пламенка Василева - главен експерт в дирекция „Стопански дейности и
управление на собствеността” в качеството си на резервен член на комисията, встъпил на
мястото па отсъстващия основсн член Галина Вълчева - главен експерт в дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността“
Пламенка Василева се запозна със списъка на постъпилите оферти и подписа
декларация 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).
Комисията проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения па
допуснатите участници в обществена поръчка. На заседанието присъстваха представители
на следните участници:
1. Ася Павлова - упълномощен представител на обединение „Смарт“;
2. Кристина Цветанска - представляваща ДЗЗД „Европейски оценки“. Представителите
на участниците се вписаха в подготвен ог комисията списък на присъстващите лица при
отваряне на ценовите предложения.
В съответствие с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ППЗОП комисията обяви допуснатите участници
и съобщи резултатите от оценяването на техническите предложения, след което пристъпи
към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, чиито оферти
отговарят на изискванията на възложителя.

1. Участникът ДЗЗД „ЕВЛЛЮ ЕЙШ ЪН ОПТТИ КОНСУЛТ“
Предложението по показател 2 „Цена (Ц)“ за изпълнение на поръчката е 175 000 лева
без ДДС и 210 000 лева с ДДС.
2. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „СМ АРТ“
Предложението по показател 2 „Цена (Ц)“ за изпълнение на поръчката е 216 000 лева
без ДДС и 259 200 лева с ДДС.
3. Участникът ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ ОЦЕНКИ“
Предложението по показател 2 „Цена (Ц)“ за изпълнение на поръчката е 165 000 лева
без ДДС и 198 000 лева с ДДС.

След описаните действия приключи публичното заседание на комисията.
Комисията състави този протокол на 20.12.2019 г.

Председател:
Ивета Колева
и членове:
Антоанета Г е о р г и ^

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
6М бръзка с чл. 4 от реглш т т (ЕС)

Женя Петкова
Ангелина Занова
Пламенка Василева
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