РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-14-20/03.07.2020 г. на главния
сскретар на Министерство 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, ат. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на копириа хартия за нуждите на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията’’ по
условията на Рамково споразумение № СГЮР-9/08.06.2020 г. на ЦОП, публикувана под №
2056 в СЕВОП.
На 03.07.2020 г. в 14:00 часа започна работата на комисията, назначена с цитираната
по-горе заповед, в състав:
Председател: Галина Вълчева - главен експерт в отдел „Обществени поръчки“,
дирекция,.Стопански дейности и управление на собствеността”
и членове:
1.
Бисер Петров - държавен експерт в отдел „Международни правни норми“,
дирекция „Правна“;
3. Надя Захариева - главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“ в дирекция
„Финанси“.
Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти членовете на комисията
се запознаха с изпълнителите по Рамково споразумение № СТЮР-9/08.06.2020 г. и списъка
на постъпилите електронни оферти. Председателят и членовете на комисията п опълниха
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 процедурата под №
2056 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 три оферти. Редът на тяхното постъпване е както следва:
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1РО ЕЛ 98 О О Д
1. оферта

„РОЕЛ 98“ ООД
Лице за контакт: Роберт Левиев
Телефон: 070010377. Ел. поща: г levievtoiroei-98.com

М У Л Т И К О 92 О О Д „МУЛТИКО 92“ ООД
2. оферта
Лице за контакт: Илиян Петров
Телефон: 070020740. Ел. поща: officefà).multico.be
РО Н О С О О Д
3. оферта

30 юни 2020
10:57:42
02 юли 2020
16:56:52

„РОНОС“ ООД
02 юли 2020
Лице за контакт: Жана Боянова,
17:20:04
Телефон: 070017017, Ел. поща: ZDODtàbfficemarket.ba

*

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. ,уЛично състояние на
участника“ комисията констатира, че:
1. Офертата на „Роел 98“ ООД е пълна и съдържа поисканите с поканата документи
и информация. Комисията постави групови оценки „ДА“ на участника в общия грид даващ
възможност за оценка от тип „да/не“ на въпроси 1.1.1. и 1.1.2.
2. Офертата на „Мултико 92“ ООД е пълна и съдържа поисканите с поканата
документи и информация. Комисията постави групови оценки „ДА“ на участника в общия
грид даващ възможност за оценка от тип „да/не” на въпроси 1.1.1. и 1.1.2.
3. Офертата на е пълна и съдържа поисканите с поканата документи и информация.
Комисията постави групови оценки ,Д А “ на участника в общия грид даващ възможност за
оценка от тип ,,да/не“ на въпроси 1.1.1. и 1.1.2.
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. Предложение за изпълнение на поръчката ",
комисията констатира, че:
1. Участникът „Роел 98“ ООД се е съгласил с условията на Възложителя и е
прикачил техническо предложение, електронно в СЕВОП. Комисията постави групова
оценка „ДА“ на въпрос 1.2.2. на участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип
,,да/не‘\
2. Участникът „Мултико 92“ ООД се е съгласил с условията на Възложителя и е
прикачил техническо предложение, електронно в СЕВОП. Комисията постави групова
оценка „ДЛ“ на въпрос 1.2.2. на участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип
„да/не“.
3. Участникът „Ронос“ ООД се е съгласил с условията на Възложителя и е прикачил
техническо предложение, електронно в СЕВОП.
В приложение № 2 - „Техническото предложение на участника“ на ред № 2, колона №
3 участника е попълнил марка и модел на предлаганата от него копирна хартия формат A3.
Участникът е предложил копирна хартия „HP Premium офис хартия, производител
International Paper - Kwidzyn sp. Zo.o./ нерециклирана хартия копирна A4 /500 листа в
опаковка7, страна на произход Полша“. Предложения формат на копирната хартия не
отговаря на формата изискан от Възложителя.
В тази връзка комисията постави групова оценка „НЕ“ на техническото предложение
на участника в общия грид, даващ възможност за оценка от тип ,ла/н е“ на информацията
подадена в секция „Предложение за изпълнение на поръчката“.
Предвид изложеното на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за
отстраняване от обществената поръчка участника „Ронос“ ООД, тъй като представената от
него оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и преустановява
по нататъшното разглеждане на офертата му.
В резултат на извършената оценка комисията донусна до следващ етап на отваряне на
ценовите предложения участниците: „Роел 98“ ООД и „Мултико 92“ ООД.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията насрочи дата за отваряне на ценовите
предложения, на 08.07.2020 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. № 04-09-147/03.07.2020 г. в
профила на купувача.
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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.
С описаните действия комисията приключи своята работа и насрочи следващото
заседание за 08.07.2020 г. в 10:00 часа.
III.
Ма 08.07.2020 г. в 10:00 часа започна работата на комисията, назначена с
цитираната по-горе заповед.
Съгласно подготвения график в СЕВОП ценовите предложения на допуснатите
участници станаха видими в 10:00 часа (системно време) в под меню „Отваряне на ценовите
оферти“. Системата автоматично позиционира участниците с предложените от тях цени и
извърши класирането във възходящ ред. като на първо място се класира участника
предложил най-ниската цена, а на последно участника с най-висока цена, както следва:
PH H K m iJ г
1 „Роел 98“ ООД

.

2. „Мултико 92“ ООД

к
13 711.50 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и
единадесет лева и петдесет стотинки)
13 802,70 лв. (тринадесет хиляди осемстотин и два лева и
седемдесет стотинки)

Комисията установи, че хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП по отношение на ценовите
предложения на участниците е неприложима, тъй като допуснатите участници са двама.
Съгласно посоченият в т. 6 от поканата за участие критерий „най-ниска цена“,
комисията класира постъпилите оферти, както следва:
Първо място: „Роел 98“ ООД с обша стойност на доставката 13 711,50 лева без
ДДС;
В торо м ясто :

„Мултико 92“ ООД с обща стойност на доставката 13 802,70 лева без

ДДС.
Въз основа на горното и на основание чл. 82 от 3011 комисията предлага на
Възложителя да определи за изпълнител класираният на първо място участник „Роел 98“
ООД и да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с него.
С описаните по-горе действия приключи заседанието на комисията. Настоящият
протокол се състави и подписа па 09.07.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Галина Цзълчева
ЧЛЕНОВЕ:
Бисер Пет^о^
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Надя Захариева
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