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УТВЪРДИЛ:
на o c a чп. 37 o r ЗОП,

сфия 1000, ул. “Дякоп ita a m ì" IfeD, тел. 02 SM02/5G8; 682; 050 I

във връзка счп. 4; г. 1 от Регламент (ЕС) 201Ш 9

Г-Н ИВАН МАРКОВ
I li \| V.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА мМ иС ТЕРО ТВО ТО 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-14-2Ж)3.07.20201г. на главния
секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
за електронно разглеждане и оценяване 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 на копирна хартия за нуждите на Министерство
на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково
споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г. на ЦОП, публикувана под № 2056 в СЕВОП.
I. Състав на комисията
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“;
2. Надя Захариева - главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“ в дирекция
„Финанси“.
II. Участници във вътрешния конкурентен избор
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти (02.07.2020 г., 23:59 ч.) за
участие във вътрешния конкурентен избор в СЕВОП са постъпили 3 (три) оферти:
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РО Е Л 98 О О Д
1. оферта

„РОЕЛ 98“ ООД
30 юни 2020
Лице за контакт: Роберт Левиев
10:57:42
Телефон: 070010377, Ел. поща: r leviev(3>.roel-98.com
1
М У Л Т И К О 92 ОО Д „МУЛТИКО 92“ ООД
02 юли 2020
Лице за контакт: Илиян Петров
2. оферта
16:56:52
Телефон: 070020740. Ел. поша: office(o).multico.bs
РО Н О С О О Д
3. оферта

„РОНОС“ ООД
02 юли 2020
Лице за контакт: Жана Боянова,
17:20:04
Телефон: 070017017, Ел. поша: z d o d (?(),o f f i с eirarket.b ц

III.
Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с
класирания на първо място участник
Според посочения в т. 6 в поканата с per. № 04-09-147/25.06.2020 i критерии за
оценка „най-ниска цена“, комисията класира офертите на допуснатите до този етап на
обществената поръчка участници, както следва:
1

Първо място: „Роел 98“ ООД с обща стойност на доставката 13 711,50 лева без
ДДС;
Второ

място :

„Мултико 92“ ООД с обща стойност на доставката 13 802,70 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 „Роел 98“
ООД и да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с него.
IV. Предложение за отстраняване на участници
Комисията предлага за отстраняване въз основа на изложените подробни мотиви в
Протокола участника „Ронос“ ООД.
Мотиви за отстраняване: 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 опаковка/, страна на произход Полша“. Предложения формат на
копирната хартия не отговаря на формата изискан от Възложителя.
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.
Настоящият доклад се състави и подписа от членовете на комисията на 09.07.2020 г.
Приложения: 1. Протокол от работата на комисията, ведно с всички документи,
изготвени в хода на работата it;
2. Проект на заповед за определяне на изпълнител.

Председател:
Галина Вълчева -----J— V----------на осн. чл. 37 отЗОП.

членове:

ви връзка с 4L4 т, 1м Регламент (ЕС)201б'б79

Б и се^Д етр б ^
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