РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-14-71/11.10.2019 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 поръки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfm.ba/ по
реда на чл. 82, ал. 4 ог Закона за обществените поръчки (3011) с предмет: ...Доставка и
монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.18 г.
на ЦОП, публикувана под № 1601 в СЕВОП.
На 11.10.2019 г. в 14:00 часа започна работата на комисията, назначена с цитираната
по-горе заповед, в състав:
Председател:
1. Пламенка Василева - главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
..Стопански дейности и управление на собствеността”
и членове:
2. Ирен Геренска - държавен експерт в отдел „Правна дейност в транспорта,
съобщенията и електронното управление“, дирекция „Правна"’
3. Христо Грънчаров - специалист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността”.
Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти членовете на комисията
се запознаха с изпълнителите по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.18 г. и списъка на
постъпилите електронни оферти. Председателят и членовете на комисията подписаха
декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от 3011 и чл. 51, ал. 13 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
Електронно подадените оферти са налични в менюто „Оферти“ на обществената
поръчка под № 1601 и стават видими за комисията след изтичане на срока за получаване на
оферти. Системата автоматично ги подрежда по дата и час на постъпване. В определения в
поканата срок са постъпили 4 (четири) оферти. Редът на тяхното постъпване е както следва:
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1.

„ПЕРУН - ККБ“
ЕООД

2.

„ПРЕСТИЖ
БИЗНЕС 93“ ООД

Г1ерун-ККБ ЕООД
Лице за контакт: Димитър Димитров
тел.: 073887451
Dervn ofisfàabv.be
Престиж Бизнес 93 ООД
Лице за контакт: Георги Шапков
тел.; 0885699052
pb93 mebeKamail.bg
1_

4 октомври 2019
13:23:17

4 октомври 2019
17:39:37
_|
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3.

4.

„КОНТРАКС“ АД

„КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА“

Контракс АД
Лице за контакт:
Николай Йорданов
тел.: 029609770
elizabcta.bashcva(2>kontrax.be
Кооперация Панда
Лице за контакт: Елка Каменова - Цанкова
тел.: 029766896
zopfàoffìccl.be

9 октомври 2019
16:43:44

9 октомври 2019
16:48:59

Комисията премина към разглеждане по същество на съдържанието на представената
информация и представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване.
I. По отношение на представените от участниците документи и информация за
съответствието с изискванията към лично състояние в т. 1.1. ,JIm>io състояние на
участника“ комисията констатира, че:
1. Офертата на „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД е пълна и съдържа поисканите с поканата
документи и информация. Комисията постави групова оценка „ДА" на въпрос 1.1. на
участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип „да/не“.
2. Офертата на „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД е пълна и съдържа поисканите с
поканата документи и информация. Комисията постави хрунова оценка „ДЛ“ на въпрос 1.1.
на участника в общия грид. даващ възможност за оценка от тип ..да/не“.
3. Офертата на „КОНТРАКС“ АД е пълна и съдържа поисканите с поканата
документи и информация. Комисията постави групова оценка „ДА“ на въпрос 1.1. на
участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип „да/не“.
4. Офертата на „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е пълна и съдържа поисканите с поканата
документи и информация. Комисията постави групова оценка „ДА“ на въпрос 1.1. на
участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип „да/не“.
II. По отношение на група въпроси в т. 1.2. „Техническо предложение", в СЕВОП
комисията констатира, че:
1. В офертата си участникът „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД е декларирал електронно в
СЕВОП, чрез отговор на въпрос от типа „да/не“, като е отговорил с „ДА“ на въпроси 1.2.1. за
съгласис с условията на възложителя в техническото предложение и техническата
спецификация и 1.2.2. за съгласие със срок на изпълнение до 25 работни дни от датата на
подписване на договора. На въпрос 1.2.3. е посочен срок за гаранционна поддръжка на
артикулите от 24 месеца в съотвстствие с изискванията на възложителя. На въпрос 1.2.4.
участникът е представил таблица по образец към въпроса с размерите на столовете заедно
със снимка на предлаганите от участника столове, предмет на поръчката, съгласно
изискването въпроса.
Предвид това, че офертата отговаря на изискванията на възложителя, комисията
постави групова оценка „ДА“ на въпроси 1.2.3. и 1.2.4. на участника в общия грид, даващ
възможност за оценка от тип „да/не“.
2. В офертата си участникът „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД е декларира!
електронно в СЕВОП, чрез отговор на въпрос от типа „да/не“, като е отговорил с „ДА“ на
въпроси 1.2.1. за съгласие с условията на възложителя в техническото предложение и
техническата спецификация и 1.2.2. за съгласие със срок на изпълнение до 25 работни дни от
датата на подписване на договора. На въпрос 1.2.3. е посочен срок за гаранционна поддръжка
на артикулите от 24 месеца в съответствие с изискванията на възложителя. На въпрос 1.2.4.
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участникът е представил таблица по образец към въпроса с размерите на столовете заедно
със сиимка на предлаганите от участника столове, предмет на поръчката, съгласно
изискването въпроса.
Предвид това, че офертата отговаря на изискванията на възложителя, комисията
постави групова оценка „ДА“ на въпроси 1.2.3. и 1.2.4. на участника в общия грид, даващ
възможност за оценка от тип „да/не“.
3. В офертата си участникът „КОН TP А КС“ АД е декларирал електронно в
СЕВОП, чрез отговор на въпрос от типа „да/не“, като е отговорил с „ДА“ на въпроси 1.2.1. за
съгласие с условията на възложителя в техническото предложение и техническата
спецификация и 1.2.2. за съгласие със срок на изпълнение до 25 работни дни от датата на
подписване на договора. На въпрос 1.2.3. е посочен срок за гаранционна поддръжка на
артикулите от 24 месеца в съответствие с изискванията на възложителя. На въпрос 1.2.4.
участникът е представил таблица по образец към въпроса с размерите на столовете заедно
със снимка на предлаганите от участника столове, предмет на поръчката, съгласно
изискването въпроса.
Предвид това, че офертата отговаря на изискванията на възложителя, комисията
постави групова оценка „ДА“ на въпроси 1.2.3. и 1.2.4. на участника в общия грид, даващ
възможност за оценка от ти п ,ла/не“.
4. В офертата си участникът „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е декларирал
електронно в СЕВОП, чрез отговор на въпрос от типа „да/не“, като е отговорил с „ДА“ на
въпроси 1.2.1. за съгласие с условията на възложителя в техническото предложение и
техническата спецификация и 1.2.2. за съгласие със срок на изпълнение до 25 работни дни от
датата на подписване на договора. На въпрос 1.2.3. е посочен срок за гаранционна поддръжка
на артикулите от 24 месеца в съответствие с изискванията на възложителя. На въпрос 1.2.4.
участникът е представил таблица по образец към въпроса с размерите на столовете заедно
със снимка на предлаганите от участника столове, предмет на поръчката, съгласно
изискването въпроса.
Предвид това, че офертата отговаря на изискванията на възложителя, комисията
постави групова оценка „ДА“ на въпроси 1.2.3. и 1.2.4. на участника в обшия грид, даващ
възможност за оценка от т и п ,ла/не“.
III. В резултат на извършената оценка за участниците, получили оценка „ДА“,
комисията констатира, че офертите им отговарят на изискванията на възложителя МТИТС,
заложени в поканата за участие и на условията на сключеното от Централния орган за
покупки (ЦОП) Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.18 г. и ги допуска до следващ етап
отваряне на ценови предложения.
На основание чл. 57, ал. 3, във вр. с чл. 63, ат. 1 от ППЗОП комисията насрочи дата на
отваряне на ценовите предложения на 17.10.2019 г. от 10:30 часа в раздел „График“ от
електронната страница на вътрешно конкурентния избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП,
публикуван под № 1601 в СЕВОП.
Чрез помощта на бутона „Покана за отваряне на ценови оферти“ в СЕВОП комисията
избра четирите оферти на допуснатите да продължат към следващ етап и изпрати съобщение
за часа и датата на отваряне на ценовите предложения до всички участници. На основание
чл. 57, ал. 3, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ППЗОП комисията обяви отварянето на ценовите
предложения и чрез публикуване на съобщение в профила на купувача.
IV. Съгласно подготвения график в СЕВОП ценовите предложения на участниците
станаха видими в 10:30 часа (системно време) в подменю „Отваряне на ценови оферти“ със
следното съдържание:
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1 L „Контракс“ АД
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1 2. „Кооперация „Панда“
3. „Престиж бизнес 93“ ООД
4. „Перун-ККБ“ ЕООД
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17 968,50 лв.
23 337,50 лв]
24 900,00 лв.
26 800,00 лв.

Системата автоматично изведе информация, обозначена в червено, при предложение
на участник с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите
предложения на останалите участници, а именно „Контракс“ АД.
Поради това и на основание чл. 72 от ЗОП оценителната комисия изиска с писмо от
„Контракс“ АД иодробна писмена обосновка на ценовото предложение.
Подписаното от възложителя искане е изпратено чрез СЕВОП на 17.10.2019 г. с
указание обосновката да бъде представена в 5-дневен срок от получаване на искането.
На 23.10.2019 г. комисията се събра в закрито заседание за разглеждане на
изпратената в срок от участника „Контракс“ АД писмена обосновка на ценовото му
предложение.
Комисията обсъди предложената обосновка по отношение на нейната пълнота и
обективност за посочените в нея доводи, касаещи наличие на изключително благоприятни
условия за участника, при което констатира следното:
В обосновката е описано, че изключително благоприятните условия се дължат на
големите обеми реализирани доставки, предполагащи икономия от мащаба; наличието на
собствени складови и логистични ресурси; утвърдени партньори - производители; както и
внедрени системи за управление на качеството по стандартите ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, ISO 18001:2007, които обхващат процесите по доставка и монтаж на оборудване.
Отбелязано е, че техническото предложение се отличава с икономичност и
олтималност, тъй като при изготвянето му специалистите на дружеството са подбрали найподходящите модели столове, които напълно да покриват и удовлетворяват техническите
изисквания, заложени в заданието. Персоналът на дружеството е обучен и работи според
високите критерии за проектен мениджмънт, като всеки член на екипа отговаря за конкретни
задачи. Това позволява да се оптимизира и уплътни времето на всички участници в
поръчката - логистика, мебелисти и общи работници. Тази квалификация на персонала е
причината в пресмятането да се заложи малка тежест на допълнителните разходи за труд.
Участникът акцентира, че в предложената цена са включени всички преки и непреки
разходи за доставка на оборудването, съобразени с действащата нормативна уредба,
регулираща заплащането на труда, като в тази връзка икономичността на офертата не
произтича от намаляване на разходите за възнаграждения, а от оптимизация на процесите и
благоприятни търговски условия.
Във връзка с изложеното комисията счита, че посочените аргументи описват ясно и
конкретно начина, по който се постига направеното от участника ценово предложение.
Представената обосновка се основава на обективни обстоятелства и съдържа достатъчно
доказателства в подкрепа наличието на условията на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, предвид което
комисията я приема и допуска участника до класиране.
V.
Според посочения в т. 6 от Покана с per. № 14-00-1099/30.09.2019 г. и чл. 22, ал. 8
от Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. критерий „най-ниска цена“, комисията
класира постъпилите оферти, както следва:
Първо място: „Контракс“ АД с обща стойност на доставката 17 968,50 лева без
ДДС;
Второ място: Кооперация „Панда“ с обща стойност на доставката 23 337,50 лева
без ДДС.
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Трето място: „Престиж бизнес 93“ ООД с обща стойност на доставката 24 900,00
лева без ДДС;
Четвърто място: „Перун-ККБ“ ЕООД с обща стойност на доставката 26 800,00
лева без ДДС.
Въз основа на горното и на основание чл. 82 от ЗОП комисията предлага на
възложителя да определи за изпълнител класирания на първо място участник „Контракс“
АД и да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с него.
Настоящият протокол сс състави и подписа на 24.10.2019 г.
На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Реглам ент (ЕС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ;

...........W^r.r..........
Пламенка Василсва
Н а основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП,

ЧЛЕНОВЕ:

в ъ в в р ъ зк а с чл. 4 о т Р е г л а м е н т (Е С )
и Г , - V*

Ирсь{ I сренска
На основание чл. 36а, ал. 3 от 3011,
егьа връзка с. чл. 4 пт Регламент (ЕС)

Христо Грънчаров
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