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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
за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-14-80/11.11.2019 г. на
главния секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, за електронно разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в
Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес
https://sevop.minfin.bg/ по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „ Услуги по почистване,
щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-48/21.12.2017
г. на ЦОП, публикувана под № 1639 в СЕВОП.
I. Състав на комисията
Председател: Йоанна Иванова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки“,'
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността” и членове:
1. Десислава Веселинова - главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен ”, дирекция
„Финанси ”;
2. Иван Милушев - държавен експерт в отдел „Международни правни норми“,
дирекция „Правна”.
II. Участници в процедурата
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти (08.11.2019 г.) за участие във
вътрешен конкурентен избор в СЕВОП са постъпили 4 (четири) оферти. Редът на тяхното
постъпване е както следва:
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Комекс РМ ЕООД
Комекс РМ ЕООД Лице за контакт: Пламен Стоянов, тел.:
1
029632399
offìce(a>komekc.com
Це Ес Ге България ООД
Це Ес Ге
Лице за контакт: Любомир Андонов, тел.:
2
България ООД
0888516089
1.andonovfijcs gb a. com
ДЗЗД „ВИП“
ВАСИЛКАЛице за контакт: Владимир Владимиров, тел.:
3 Агенция за
0888925926
чистота ЕООД
vasi lkaltd(®,abv.b й
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Райт Клининг ООД
Лице за контакт: Стефан Цолов, тел.:
0359898740383
b.colovtS),rieht-eu.com
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8 ноември 2019 г.,
14:15:04 ч.

III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с
класирания на първо място участник
Подадените оферти отговарят на изискванията на ЗОП, Рамково споразумение №
СПОР-48/21.12.2017 г. и предварително обявените условия на Възложителя, заложени в
поканата за участие с per. № 14-00-1212/29.10.2019 г. Според посоченият в т. 6 в поканата критерий „най-ниска цена“, комисията класира постъпилите оферти, както следва:
Първо място: „Комекс РМ“ ЕООД с обща стойност на услугата 256 858,71 лева без
ДДС;
Второ място: „Райт Клининг“ ООД с обща стойност на услугата 258 161,77 лева без
ДДС;
Трето място: ДЗЗД „ВИЛ“ с обща стойност на услугата 260 992,37 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 „Комекс РМ“
ЕООД и да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с него.
IV. Предложение за отстраняване на участници
Комисията предлага за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП участника
„Це Ес Ге България“ ООД
Мотиви: участникът не е представил техническо предложение за изпълнение на
поръчката, което отговаря на предварително обявените условия в поканата за участие във
вътрешно конкурентния избор, а именно предложил е срок за изпълнение на поръчката „.. .до
31.01.2021 г.“.
Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага да
бъде отстранен от обществената поръчка участника „Це Ес Ге България“ ООД, тъй като е
представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на
предварително обявените условия от поканата с per. № 14-00-1212/29.10.2019 г.
Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на
14.11.2019г.
Приложения: 1. Протокол от работата на комисията, ведно с всички документи,
изготвени в хода на работата и;
2. Проект на заповед за определяне на изпълнител
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