РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ПРОТОКОЛ № 1
от работата на комисия, назначена със Заповед РД-14-29/07.06.2016 г. на главния
секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови
моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ със следните
обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на един брой ново МПС 6+1
места с висока проходимост“; Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново
МПС 8+1 места с висока проходимост“; Обособена позиция 3: „Доставка на един
брой ново МПС 8+1 места“.
На 07.06.2016 г. в 14.00 часа в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с
посочената заповед, в състав:
Председател:
1.
Настя Маргаритова – главен сътрудник в отдел „Изпълнение и
координация”, дирекция „Координация на програми и проекти”, МТИТС;
членове:
2.
Бисер Петров – главен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция „Правна”, МТИТС;
3.
Иван Милушев – главен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция „Правна”, МТИТС;
4.
Ивайло Славейков – главен експерт в отдел „Технически прегледи и
одобряване на ППС“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, ИА „Автомобилна
администрация“;
5.
Снежанка Вукадинова – главен експерт в отдел „Технически прегледи и
одобряване на ППС“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, ИА „Автомобилна
администрация“;
Поради невъзможност да присъства титулярният член Илия Йорданов – държавен
експерт в отдел „Международни правни норми“, дирекция „Правна“, МТИТС, бе
заместен от Бисер Петров, главен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция „Правна”, МТИТС – резервен член, съгласно Заповед РД-14-29/07.06.2016 г.
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти за участие, в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е подадена
общо 1 (една) оферта за участие от следния участник:
1.

„ЕКОДЖЕН“ ООД - рег. № 32-01-456/06.06.2016 г., 13:31 часа;

Комисията установи, че е налице протокол за участника, подал оферта за участие
в установения срок, с приложени разписка за подадената оферта и входящия регистър
за процедурата.
На заседанието на комисията при отваряне на офертите за участие присъства
законния представител на участника, който се легитимира с лична карта и вписа името
си в списък.
Членовете на комисията подписаха декларациите, предвидени в чл. 35 от Закона
за обществените поръчки.
Преди да преминат към отварянето на офертата за участие, членовете на
комисията се убедиха в ненарушената цялост на подадената оферта за участие.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на единствения участник.
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Комисията, в съответствие с чл. 68, ал. 4 от Закона за обществените поръчки,
валиден до 14.04.2016 г., при отварянето на офертата, провери наличието на три отделни
запечатани плика, като трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 на
участника.
В присъствието на представителя на участника, Комисията отвори плик № 2 на
участника, като трима от членовете на комисията подписаха всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
Комисията отвори плик № 1 на участника, оповести документите, които се
съдържат и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за
обществените поръчки, валиден до 14.04.2016 г.
След приключване на описаните действия приключи публичната част от работата
на комисията и представителят на участника напусна заседанието.
Комисията приключи своята работа на 07.06.2016 г. в 15:00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Настя Маргаритова

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

ЧЛЕНОВЕ:

Бисер Петров

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД
На основание чл.2,
Ивайло Славейков
ал 1 от ЗЗЛД
На
основание
Снежанка Вукадинова чл.2, ал 1 от ЗЗЛД

Иван Милушев
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