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ИВАН МАРКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИ,

Г«инистерс«®&на транспорта,
юмеционните топологии к съобщенията
1000, ул. “Дякон Игнатий” N99, тел. 02 9409/568; 662; 650

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-14-72/14.10.2019 г.,
на главния секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, за електронно разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в
Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес
https://sevop.minfm.bg/ по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „ Услуги по почистване,
щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР28/21.12.2017 г. на ЦОП, публикувана под № 1577 в СЕВОП.
I. Състав на комисията
Председател: Йоанна Иванова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки“,
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността” и членове:
1. Христо Грънчаров - специалист в отдел „Управление на собствеността“,
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността”;
2. Мая Лолова - държавен експерт в отдел „Правна дейност в транспорта,
съобщенията и електронното управление“, дирекция „Правна”.
II. Участници в процедурата
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти (11.10.2019 г.) за участие във
вътрешен конкурентен избор в СЕВОП са постъпили 4 (четири) оферти. Редът на тяхното
постъпване е както следва:
№

Име на оферта

'J ’ ’

' Име на у ч а с т | |

Комекс РМ ЕООД
1 Комекс РМ ЕООД Лице за контакт: Пламен Стоянов, тел.: 029632399 11 октомври 2019 г.,
8:34:02 ч.
office(a).komekc.com
2

Це Ес Ге
България ООД

3

Райт Клининг
ООД

Це Ес Ге България ООД
Лице за контакт: Любомир Андонов, тел.:
0888516089
1.andonov(2>csgbg. com
Райт Клининг ООД
Лице за контакт: Стефан Цолов, тел.:
0359898740383
b.colov(2),ri ght-eu.com

11 октомври 2019 г.,
11:55:59 ч.

11 октомври 2019 г.,
13:33:02 ч.
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Име на оферта
ВАСИЛКААгенция за
чистота ЕООД

ravHgacji
[одаван®

Име на участник ,

_____________________

ДЗЗД „ВИП“
Лице за контакт: Владимир Владимиров, тел.:
0888925926
vasiikaltd@abv.bg

11 октомври 2019 г.,
13:34:54 ч.

III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с
класирания на първо място участник - неприложимо.
IV. Прекратяване на вътрешно конкурентния избор.
При разглеждане и оценяване на постъпилите оферти, комисията установи, че е
допусната техническа грешка в т. 3 от образеца на техническото предложение, публикувано
в Системата за електронно възлагане на обществени поръки (СЕВОП) на адрес:
https://sevop.minfin.bg/ като срок за изпълнение на услугите по договора е посочен „до
31.12.2019 г “, вместо определения в т. 2.1. от поканата за участие във вътрешен
конкурентен избор срок „от 01.01.2020 г. до 31.01.2021 г.“ за изпълнение на услугите по
договора. В случай че бъдат приети подадените от участниците технически предложения,
изготвени по приложения в СЕВОП образец, с посочен срок за изпълнение „до 31.12.2019
г.“ не биха съответствали на действителния срок за изпълнение, посочен в поканата. Това
нарушение не може да бъде отстранено, без да бъдат променени условията, при които е
обявена процедурата на вътрешен конкурентен избор.
Във връзка с констатираното комисията предлага на възложителя на основание чл.
110, an. 1, т. 5 от ЗОП вътрешно конкурентния избор да бъде прекратен.
Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на
14.10.2019 г.
Приложения:
1. Протокол от работата на комисията, ведно с всички документи, изготвени в хода
на работата й;
2. Проект на заповед за прекратяване на вътрешен конкурентен избор.

Председател:
Йоанна Иванова
членове:
Христо Грънчаров
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