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ИВАН МАРКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
, „
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ДО КЛА Д
по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 67, ал. 6 и чл. 60, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл. 106,
ал. 1 от ЗОП
за резултатите от работата на комисията по Заповед № РД-14-85/03.12.2019 г. на главния
секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
назначена да проведе преговори за договаряне по процедура без предварително обявление,
съгласно чл. 79, ал. 1, т. 10 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ Изпълнение на драгао/с за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река
Дунав отркм 610 доркм 374.100”
I.

Състав на комисията.

Председател: Димитър Савов - директор на дирекция „Национална транспортна
политика”, МТИТС и членове:
1. Христо Енчев - директор на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“, ИАППД;
2. Даниел Йорданов - младши експерт в дирекция „Поддържане на корабоплавателния
път“, ИАППД;
3. Петър Бейов - държавен експерт, дирекция „Национална транспортна политика”,
МТИТС;
! 4. Илия Йорданов - държавен експерт, дирекция „Правна”, МТИТС;
5. Христо Данов - главен експерт, дирекция „Финанси”, МТИТС;
6. Йоанна Иванова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността“, МТИТС.
В периода от 03.12.2019 г. до 11.12.2019 г. в работата на комисията участие, в
качеството си на резервен председател, взе Анита Ангелова - началник на отдел, дирекция
„Национална транспортна политика“, заместваща Димитър Савов - директор на дирекция
„Национална транспортна политика” (титуляр).
II.

Участник в процедурата.

Възложителите са поканили за участие в процедурата на договаряне без обявление с
предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по
фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100” участника „Космос Шипинг“ АД.
До изтичане на обявения срок за подаване на оферта за участие, съгласно Покана с
per. № 10-18-86/31.10.2019 г., в деловодството на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията е получена оферта с вх. № 32-01822/02.12.2019 г.; 09:24 ч.

III.
място участник

Класиране и предложение за сключване на договор с класирания на първо

Подадената оферта отговаря на изискванията на ЗОП и предварително обявените
условия на Възложителите, заложени в поканата за участие с per. № 10-18-86/31.10.2019 г.
Според посоченият в Раздел XII „Критерий за възлагане“ в поканата - критерий „оптимално
съотношение качество/цена“, комисията класира постъпилата оферта, както следва:
Първо място: „Космос Шипинг“ АД с общ брой точки 100.
Въз основа на горното комисията предлага на Възложителя да определи за
изпълнител класирания на първо място участник „Космос Шипинг“ АД и да сключи договор
за възлагане на обществената поръчка с него.
Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на
17.12.2019 г.
Приложения:
1. Протоколи от работата на комисията, ведно с всички документи,
изготвени в хода на работата й;
2. Проект на заповед за определяне на изпълнител.
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Христо Данов
Йоанна Иванова

Ей основание и 36ау ал, J от ЗОП,
т връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

