РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 1
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-77/15.09.2017 г. на министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разглеждане и оценяване
на постъпилите оферти за участие в 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 два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост“;
Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“.
На 15 септември 2017 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. Григор Джамбазов - главен експерт в отдел „Изпълнение и координация”
дирекция „Координация на програми и проекти”, МТИТС;
3.

Иван Милушев - държавен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция „Правна”, МТИТС;

4.

Пламенка Василева - главен експерт в отдел „Обществени поръчки”, дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността”, МТИТС;

5.

Ивайло Славейков - главен експерт в Отдел „Технически прегледи и одобряване
на пътни превозни средства“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ , ИА
„Автомобилна администрация“

Г-н Иван Милушев взе участие в заседанието на комисията в качеството си на
резервен член, заместващ г-н Бисер Петров, държавен експерт в отдел „Международни
правни норми”, дирекция „Правна”, който поради годишен отпуск беше възпрепятстван
да участва.
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти за участие, в Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията са постъпили 2 (две)
оферти. Председателят на комисията получи постъпилите оферти с приемо-предавателен

протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП), съдържащ списък със следните участници:

Входящ
номер

Дата и час на подаване

1.

32-01-652

14.09.2017 г. 15:09 ч.

Силвър Стар Ритейл
ЕАД

2.

32-01-653

14.09.2017 г. 17:11 ч.

Мото - Пфое ЕООД

№

Участник/подател
на офертата

Забележка

За обособена
позиция № 2
За обособена
позиция № 1 и
№2

Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно
чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците и представители на
средства за масово осведомяване
Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията премина към
отваряне на постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване, като оповести тяхното
съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика
с надпис „Предлагани ценови параметри'1на всеки от участниците.
След описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията състави този протокол на 15.09.2017 г. в 17:00 часа.
Председател:
Настя Маргаритова

Ни осн. Чл.2.&л.1 от ЗЗЛЛ

членове:
Григор Джамбазов
Ив&н Милушев

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ
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