РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД -14-80/11.11.2019 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 3011 с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за
нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по
условията на Рамково споразумение № СГЮР-28/21.12.2017 г. на ЦОП, публикувана под №
1639 в СЕВОП.
На 11.11.2019 г. в 14:00 часа започна работата на комисията, назначена с цитираната
по-горе заповед, в състав:
Председател: Йоанна Иванова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки”,
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността'";
и членове:
1. Иван Милушев - държавен експерт в отдел ..Международни правни норми”,
дирекция „Правна";
2. Десислава Веселинова - главен експерт в отдел ..Финансово-счетоводен“, дирекция
..Финанси’'.
Преди да пристъпи към разглеждане на подадените оферти членовете на комисията се
запознаха с потенциалните изпълнители по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г..
Допълнително споразумение № 1 от 25.04.2018 г. и списъка на постъпилите електронни
оферти 4 (четири) броя. Председателят и членовете на комисията подписаха декларации
съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 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 № 1639 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 пос тъпване е както следва:

№

Име на оферта

Име на участник

Дата и час на
подаване

Комекс РМ ЕООД
7 ноември
1 Комекс РМ ЕООД Лице за контакт: Пламен Стоянов, тел.: 029632399 2019 г.,
о ffi cefi komekc.com
14:26:15 ч.
2

Це Ес Ге
България ООД

Це Ес Ге България ООД
Лице за контакт: Любомир Андонов, тел.:
0888516089
1.andоno V(eves eh е. com

8 ноември
2019 г.,
11:33:18 ч.

№

Име на оферта

Име на участник

Дата и час на
подаване

ВАСИЛКА 3 Агенция за
чистота ЕООД

ДЗЗД „ВИП"
Лице за контакт: Владимир Владимиров, тел.:
0888925926
vasilkalldtóabv.bi'

8 ноември
2019 г.,
11:42:47 ч.

Райт Клининг
4
ООД

Райт Клининг ООД
Лице за контакт: Стефан Цолов, тел.:
0359898740383
b.col ov/a.ri ght-eu.com

8 ноември
2019 г.,
14:15:04 ч.

Информацията съдържаща се в офертите, става видима за оценителната комисия в
системата след настъпване на определения час за отваряне на офертите в поканата за
участие, а именно 11.11.2019 г. в 14:00 часа. За да може комисията да оцени получените
оферти, същите бяха поканени към следващия етап, чрез бутона ..Покани за разглеждане на
офертите" от под-таба „Подаване на офертите”. Това действие активира функционалностите
в страницата ог мешото „Оценка“. 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. ,J lm n o състояние на
участника" комисията констатира, че:
1. Офертата на „Комекс РМ“ 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 „Це Ес Ге България“ ООД 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".
3. Офертата на ДЗЗД „ВИП“ 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 „Райт Клининг“ ООД 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“.
С оглед на гореизложеното комисията реши да допусне всички участници до
разглеждане на техническите им предложения.
II.
По отношение на представените документи и информация в техническото
предложение на участниците в т. 1.2. .. Техническо предложение за изпълнение ita
поръчката", комисията констатира, чс:
1. Офертата на „Комекс РМ“ ЕООД отговаря на изискванията и комисията постави
групова оценка „ДА" на въпрос 1.2. на участника в общия грид, даващ възможност за оценка
от тип „да/не14.
2. Офертата на „Це Ес Ге България“ ООД съдържа техническо предложение за
изпълнение на поръчката, с което предлага срок за изпълнение на услугите по договора до
31.01.2019 г. или п о -к р а т ъ к -до достигане на неговата максимална стойност.
Съгласно т. 2.1 от Покана с per. № 14-00-1212/29.10.2019 г. възложителят е заложил
изискване за срок за изпълнение на поръчката ,,...до 31.01.2021 г.".
Във връзка с горното комисията постави групова оценка „НЕ" на въпрос 1.2. на
участника в оощия грид. даващ възможност за оценка от тип „да/не“ и единодушно реши да
не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение. На основание чл. 107. т. 2,
2

б. „а"' от ЗОП комисията предлага на възложителя участникът ..Це Ес Ге България" ООД да
бъде отстранен от по-нататъшно участие във вътрешно конкурентния избор.
3. Офертата на ДЗЗД „ВИП“ отговаря на изискванията и комисията постави групова
оценка ..ДА” на въпрос 1.2. на участника в обшия грид, даващ възможност за оценка от тип
..да/не”.
4. Офертата на „Райт Клининг“ ООД отговаря на изискванията и комисията
постави групова оценка ..ДА" на въпрос 1.2. на участника в общия грид, даващ възможност
за оценка от тип ..да/не“.
В резултат на извършената оценка комисията допусна до следваш етап на отваряне на
ценовите предложения участниците получили оценка ..ДА" на въпрос по т. 1.2. „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката".
На основание чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията насрочи дата за отваряне на ценовите
предложения на 14.11.2019 г. от 10:00 часа. в раздел ..График" от електронната страница на
обществената поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП. Комисията обяви отварянето на
ценовите предложения чрез публикуване на съобщение с per. № 14-00-1212/11.11.2019 г. в
профила на купувача (https://vv\v\v.mtitc.govemmcnt.ba,nk/r)roccdurc/1991 ).
Чрез помощта на бутона ..Покани за отваряне на ценови оферти" в СЕВОП. комисията
избра допуснатите оферти да продължат към следващ етап и изпрати съобщение за часа и
датата на отваряне на ценовите предложения до всички участници.
III.
заседание.

На 14.11.2019 г. в 10:00 ч. комисията продължи своята работа на поредно

Съгласно подготвения график в СЕВОП ценовите предложения на тримата допуснати
участника станаха видими в 10:00 часа (системно време) в подменю „Отваряне на ценови
оферти" със следното съдържание:
№

Участник

Цена без ДДС

1. „Комекс РМ“ ЕООД

256 858,71 лв. (двеста петдесет и шест хиляди
осемстотин петдесет и осем лева и 71 ст.)

2. „Райт Клининг“ ООД

258 161.77 лв. (двеста петдесет и осем хиляди
сто шестдесет и един лева и 77 ст.)

ДЗЗД „ВИП“

260 992,37 лв. (двеста и шестдесет хиляди
деветстотин деветдесет и два лева и 37 ст.)

Комисията извърши проверка за наличието на хипотезата на чл. 72. ал. 1 от ЗОП по
отношение на ценовите предложения на участниците и установи, че няма ценово
предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите
участници.
Според посочения в т. 6 от Покана с per. № 14-00-1212/29.10.2019 г. и чл. 7. ал. 8 от
Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. критерий „най-ниска цена“, комисията
класира постъпилите оферти, както следва:
Първо място: „Комекс РМ“ ЕООД с обща стойност на услугата 256 858.71 лева без
ДДС;
Второ място: „Райт Клининг“ ООД с обща стойност на услугата 258 161,77 лева
без ДДС;
Трето място: ДЗЗД „ВИП“ с обща стойност на услугата 260 992,37 лева без ДДС.
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Въз основа на горното и на основание чл. 82 от ЗОП комисията предлага на
възложителя да определи за изпълнител класирания на първо място участник „Комекс РМ“
ЕООД и да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с него.
Настоящият протокол се състави и подписа на 14.11.2019 г.
у\

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Н а основание чл. 36а, ал. 3 от ЗО П ,
бъб връзка с чл. 4 от Р еглам ент (ЕС)

Йоапна Иванова
I '

ЧЛЕНОВЕ:

*

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

М.улушев
На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

Д ес^став а Веселинова

4

