ПРОТОКОЛ№2
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 22.06.2016 год. в 15:00 часа, в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с
посочената заповед, в състав:
Председател:
Настя Маргаритова – главен сътрудник в отдел „Изпълнение и координация”,
дирекция „Координация на програми и проекти”, МТИТС;
Членове:
Илия Йорданов – държавен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция „Правна”, МТИТС;
Иван Милушев – главен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция „Правна”, МТИТС;
Ивайло Славейков – главен експерт в отдел „Технически прегледи и одобряване
на ППС“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, ИА „Автомобилна
администрация“;
Снежанка Вукадинова – главен експерт в отдел „Технически прегледи и
одобряване на ППС“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, ИА
„Автомобилна администрация“.
се събра на закрито заседание за разглеждане на допълнително представени документи
от участника в процедурата, по реда на чл. 68, ал. 10 от ЗОП.
Комисията проведе заседанието в пълен състав, без присъствието на резервни
членове.
Председателят на комисията запозна членовете с обстоятелството, че Протокол №
1/07.06.2016 г. и Протокол № 1.1/14.06.2016 г. от работата на комисията е изпратен и

получен от участника в процедурата на 14.06.2016 г. Срокът, определен в чл. 68, ал. 9 от
ЗОП за представяне на допълнителни документи е 5 (пет) работни дни от датата на
получаване на протоколите, който изтече на 21.06.2016 г.
До изтичане на законоустановения срок - 21.06.2016 г., в деловодството на МТИТС
са постъпили допълнителни документи от участника в процедурата „ЕКОДЖЕН“ ООД с
входящ номер 32-01-484/16.06.2016 г. в запечатан, непрозрачен и надписан плик с
обозначение за наименование на участника и текст съгласно записания в Протокол № 1.1
/ 14.06.2016 г.
С Протокол № 1.1 / 14.06.2016 г. от работата на комисията е указано на участника
„ЕКОДЖЕН“ ООД да представи:
1. списък на доставки, сходни с предмета на поръчката, извършени през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 3), от който да е
видно, че за участника е налична минимум една изпълнена доставка, сходна с предмета на
поръчката по обособена позиция № 2 общо за последните 3 години, считано от датата на
подаване на офертата. За обособена позиция № 2: за сходни с предмета на поръчката се
считат доставки на нови МПС 8+1 места с висока проходимост; и
2. доказателство за извършена/ите доставка/и под формата на удостоверение,
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен
регистър, в който е публикувана информация за доставката, с което да докаже наличието
на минимум една изпълнена доставка, сходна с предмета на поръчката по обособена
позиция № 2 общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

-

Представените документи са както следва:
Приложение 3 – Списък по чл.51, ал 1 от ЗОП.
Удостоверения от получателите на доставката – 2бр.

Комисията разгледа представените документи и констатира, че участникът
отговаря на т. 2.3 „Минимални изисквания за технически възможности, на които
трябва да отговарят участниците в обществената поръчка“ на Раздел V „Условия
за участие и условия за отстраняване“ от тръжната документация, тъй като е доказал
наличието на минимум една изпълнена доставка, сходна с предмета на поръчката
общо за последните 3 години, а именно „Доставка на нов, неупотребяван пътнически
микробус, високопроходим, Ford Transit, 8+1 места“ с получател „Вертус ЕМ АЙ“
ЕООД, който е издал съответното удостоверение.
Комисията въз основа на направените констатации и обявените от Възложителя
критерии за подбор, чл. 68, ал. 10 от ЗОП и Обявлението и Документацията за възлагане
на обществената поръчка, комисията

РЕШИ:
Допуска участника: „ЕКОДЖЕН“ ООД
до разглеждане на документите им в Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на
поръчката“ - документи, свързани с техническото изпълнение на поръчката.
Настоящият протокол се състави на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП.
Комисията приключи своята работа на 24.06.2016 г. в 16:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Настя Маргаритова

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

Илия Йорданов

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

Иван Милушев

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

Ивайло Славейков

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

Снежанка Вукадинова

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

