РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 3
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-87/10.12.2019 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: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнение на мерки
по информация и публичност на ОП „Транспорт и траиспортна инфраструктура" 20142020 “ .
На 23.01.2020 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:
Лидия Димовска - държавен експерт в дирекция „Координация на програми и
проекти“
и членове:
1. Илия Йорданов - държавен експерт в дирекция „Правна”;
2. Миглена Белякова - главен експерт в дирекция „Координация на програми и
проекти'4;
3. Ангелина Занова - главен експерт в дирекция „Финанси”;
4. Пламенка Василева - главен експерт в дирекция „Стопански дейности и
управление на собствеността”.
Комисията проведе публично заседание по отваряне на ценовото предложение на
допуснатия участник в обществена поръчка.
Преди започване на публичното заседание, лице, присъстващо в залата, устно
информира комисията, че е представител на ЛЕКС.БГ ЕАД. Тъй като лицето заяви, че не е
законен представител на участника ЛЕКС.БГ ЕАД, комисията го помоли да представи
документ за упълномощаване от участника, но лицето не разполагаше с такъв. С оглед
разпоредбата на чл. 57, ал. 3, изречение второ от ППЗОП лицето бе помолено да напусне
залата, след което комисията проведе заседание по отваряне на ценовите предложения.
На заседанието присъства упълномощен представител на участника АПРА ООД Мария Пендева.
В съответствие с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ППЗОП комисията обяви допуснатият участник
- АПРА ООД и съобщи резултатите от оценяването на техническото предложение, след което
пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, която оферта
отговаря на изискванията на възложителя.
1. Участникът „АПРА“ ООД
Предложението по показател „Предлагана цена (Ц)“ за изпълнение на поръчката е 203
586 лева без ДДС и 244 303,20 лева с ДДС.

След описаните действия приключи публичното заседание на комисията.
Комисията продължи своята работа по прилагане на формулата за изчисляване на
Комплексна оценка (КО) на предложенията на участниците. Формулата, по която се
изчислява комплексната оценка на всеки участник е:

ко= т+ц
Резултатите от прилагането на формулите за изчисление на комплексната оценка са
представени в таблица 1.
_____________
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таблица 1
АПРА ООД
(брой точки при
прилагане иа
формулата)

Показател

Т (Техническа оценка ) = Т1+Т2

30

Ц (Ценова оценка) =70 х (най-ниската предложена цена
от всички оферти) / (предложената от участника цена)

70

Oi (Комплексна оценка) = Ti + Щ

100

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и въз основа на получената комплексна оценка на
офертата комисията извърши класиране, както следва:
На първо място -АПРА ООД със 100 точки
Въз основа на извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник и да
подпише договор с него.

Комисията състави този протокол на 24.01.2020 г.
Председател:
На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
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МИГЛСНа БеЛЯКОВЗ
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Пламенка Василева
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