РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАПОВЕД
№

.../.“? ?. У . . lf.lL /......... 2019 г.

На основание чл. 108, т. 1, чл. 109 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № РД-14-79/31.10.2019 г. на главния секретар на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
публикувано в РОП на АОП под номер 00042-2019-0012 за откриване на процедура на
договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 19, ал. 1, т. 10
от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за
корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100”, с обявена
прогнозна стойност 6 800 000,00 (шест милиона и осемстотин хиляди), и въз основа на
доклад с per. № ^.[<7/.(5.Г
. X.. /<02019 г., представен от комисията, назначена със
Заповед № РД-14-85/03.12.2019 г. за провеждане на преговорите от главния секретар на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,

ОПРЕДЕЛЯМ:
I. Класирам допуснатия участник, както следва:
На първо място - „Космос Шипинг“ АД със 100 точки.
II. За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на драгаж за
подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до
ркм 374.100” - „Космос Шипинг“ АД.
Мотиви: Участникът отговаря на изискванията на Закона за обществените
поръчки и на критериите за подбор на Възложителите, посочени в Покана с per. № 10-1886/31.10.2019 г. за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление.
Представената оферта съответства на изискванията на техническата спецификация и
изискванията към ценовото предложение.
III. На основание § 131, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп., бр. 83 от 2019 г.) във
връзка с чл. 43, ал. 1 (отм.) от ЗОП заповедта да се изпрати до участника в 3-дневен срок
от нейното издаване и да се публикува в Профилите на купувача, ведно с протоколите и
окончателния доклад на комисията.
Електронните преписки в Профилите на купувачите са на интернет адресите, както
следва:
МТИТС: https ://www.mtitc.govemment.bg/pk/procedure/1979

ИАППД: http://appd-bg.org/profile
IV.
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП заповедта може да бъде обжалвана
пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от нейното получаване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
ш еръш с чл. 4 от Регламент (ЕС)

ИВАН
МАРКОВ
Главен секретар на Министерството
информационните технологии и
упълномощен със Заповед №

С офия 1000 ул. „Дякон Игнатий” № 9
Тел. 02/940 9771, Факс: 02/988 5094
www.mtitc.government.bg
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