ИЛинистерсава на транспорта,
инф ормационните п а т о л о ги и и съобщенията
София 1000, ул. “Дякон Игнатий“ №9, топ. 02 9 4 0 ^5 6 8 ; 662; 650
Н а основание чл . 36а, ал. 3 от ЗОП,

УТВЪРДИЛ:

във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
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ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

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
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.minfin.bg/ по
реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП 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.

I. Състав на комисията
Председател:
Пламенка Василева - 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. Ирен Геренска - държавен експерт в отдел „Правна дейност в транспорта,
съобщенията и електронното управление“, дирекция „Правна“.
II. Участници във вътрешния конкурентен избор
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти (10.10.2019 г., 23:59 ч.) за
участие във вътрешния конкурентен избор в СЕВОП са постъпили 4 (четири) оферти:
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Перун-ККБ ЕООД
Лице за контакт: Димитър Димитров
„ПЕРУН - ККБ“
тел.: 073887451
ЕООД
Dervn ofisfrt),abv.bg
Престиж Бизнес 93 ООД
Лице за контакт: Георги Шапков
„ПРЕСТИЖ
БИЗНЕС 93“ ООД тел.: 0885699052
pb93 mebekftìmail.bg
Контракс АД
Лице за контакт:
„КОНТРАКС“ АД
Николай Йорданов
тел.: 029609770
elizabeta.bashevafó),kontrax.b2

4 октомври 2019
13:23:17

4 октомври 2019
17:39:37

9 октомври 2019
16:43:44
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„КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА“

Кооперация Панда
Лице за контакт: Елка Каменова Цанкова
тел.: 029766896
zoD(%officel.b2

9 октомври 2019
16:48:59

III. Към техническите си предложения участниците имат приложени снимки на
столовете, предмет на обществената поръчка.
IV. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с
класирания на първо място участник.
Според посочения в т. 6 в Покана с per. № 14-00-1099/30.09.2019 г. критерий за
оценка „най-ниска цена“, комисията класира офертите на допуснатите до този етап на
обществената поръчка участници, 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.
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 доклад се състави и подписа от членовете на комисията на 24.10.19 г.
Приложения: 1. Протокол от работата на комисията, ведно с всички документи,
изготвени в хода на работата й
2. Проект па заповед за определяне на изпълнител
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Христо Грънчаров
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