РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

2019 г.
На основание чл. 108, т. 1, чл. 107, т. 1, чл. 109 и чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № РД-14-68/03.10.2019 г. на
главния секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за откриване на процедура по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, № 00042-2019-0010 в
Регистъра на обществените поръчки, 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“ с прогнозна стойност 300 000,00 лв. без ДДС, и въз основа на
утвърден доклад с per. №
Ж J2.2019 г., предоставен от комисията назначена със
Заповед № РД-14-81/13.11.2019 г. на главния секретар на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за разглеждане, оценяване и класиране на
постъпилите оферти,

НАРЕЖДАМ:
I.

Класирам допуснатите участници, както следва:

На първо място - ДЗЗД „Европейски оценки“ със 100 точки;
На второ място - ДЗЗД „Евалюейшън ОПТТИ Консулт“ с 87.71 точки;
На трето място - Обединение „Смарт“ с 80.56 точки.

II.
Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Оценка на
въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 20072013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“, класирания на първо
място участник ДЗЗД „Европейски оценки“
Мотиви: Участникът и представената от него оферта отговаря на всички изисквания
на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на
обществената поръчка. Офертата на участника е разгледана и оценена съгласно

предварително избрания критерий „огггимално съотношение качество/цена“ и е класиран
съобразно предложените от него параметри.

III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП заповедта да се изпрати до участниците в 3дневен срок от нейното издаване и да се публикува в Профила на купувача, ведно с
протокола и окончателния доклад на комисията.
IV. Заповедта може да бъде обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията
в 10-дневен срок от получаването й.

Електронната преписка в Профила на
https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1854.
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
ш връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
ИВАН
МАРКОВ
Главен секретар на МинистерствопюУна тращ 'порта,
информационните технологии и съобщенията,
упълномощен със Заповед РД-08-406 от 28.09.2018 г.

София 1000 ул. „Дякон Игнатий” № 9
Тел. 02/940 9771, Факс: 02/988 5094
www.mtitc.govemment.bg
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