РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните
Изх. № 93-2676
21.04.2017 г.
ОДОБРЯВАМ:
ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ

ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДОКЛАД
от Комисията, назначена със Заповед № 52-17/06.04.2017г. на министъра на земеделието и
храните
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
пръчки /ППЗОП/ представяме на вниманието Ви настоящия доклад, отразяващ работата на
оценителната
комисия
в
обществена
поръчка
с
предмет:
„Предоставяне
на
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“,
както следва:
І. Оценителната комисия по цитираната обществена поръчка включва следните служители:
Председател:
инж. Боряна Владимирова - главен експерт отдел ИОЕУ.
Членове:
инж. Димитър Николов - главен експерт отдел ИОЕУ;
инж. Зейнел Мустафов - главен експерт;
Петър Димитров - старши юрисконсулт в дирекция ПООП;
Иво Янчев – главен експерт в дирекция ПООП.
Резервни членове:
Стефан Върбанов - главен експерт отдел ИОЕУ;
Димитрина Маринска – главен експерт в дирекция ПООП.
Всички редовни членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки.
В протоколи № 1 и № 2 от работата на оценителната комисия е описано кои членове на
комисията са присъствали на съответното заседание.
ІІ. Съставът на комисията е определен с Ваша Заповед № РД 52-17/06.04.2017г. г. Сроковете,
задачите и съставът й не са изменяни.
ІІІ. Работният процес протече по следния начин:
1. Получените в дирекция ПООП оферти за участие в процедурата бяха предадени на
председателя на комисията в началото на първото публично заседание по процедурата, за което
бе съставен протокол.
2. Офертите бяха отворени по реда на постъпването им в МЗХ на публично заседание, в
присъствието на представители на участниците. Офертите бяха разгледани за съответствие с
критериите за подбор на едно закрито заседание. Резултатите от работата до момента бяха
обективирани в протокол № 1.

3. Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници и ги оцени.
4. Комисията насрочи второ публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите
предложения на допуснатите участници, за което бе публикувано съобщение в Профила на
купувача. На определената дата, в присъствието на представител на участника „БТК“ ЕАД,
публично бяха отворени и оповестени ценовите предложения на участниците. На 12.04.2017 г. в
10:00 ч., в Министерството на земеделието и храните, зала „Киносалон“, в изпълнение на заповед № РД
52-17/06.04.2017 г. на министъра на земеделието и храните се събра комисия за да отвори плик
"Предлагани ценови параметри". Поради отсъствие заради временна нетрудоспособност на инж.
Боряна Владимирова, същата беше заменена от резервния член на комисията Стефан Върбанов
– главен експерт в отдел ИОЕУ, който подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки. На закрито заседание комисията разгледа подробно ценовите
предложения на допуснатите участници и оцени това от тях, което съответства на изискванията
и условията на възложителя. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага
участника „Нет Ис Сат“ ЕООД да бъде отстранен.
Комисията направи комплексна оценка на допуснатия участник, на база на която изготви
класиране. Резултатите от работата бяха обективирани в протокол № 2.
ІV. Участниците в процедурата са следните:
1.
„Нет Ис Сат.“ ЕООД – рег. №10880/04.04.2017 г. в 10,20 ч.
2.
„БТК“ ЕАД – рег. №10881/04.04.2017 г. в 15,30 ч.
V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите са описани
в протоколи № 1 и 2 от работата на оценителната комисия.
VІ. Комисията направи следното класиране:
Първо място: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД
VІІ. Мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник са посочени на всеки от
етапите от процедурата в съответния протокол № 1 и № 2 от работата на оценителната комисия.
ІХ. Комисията прави предложение за сключване на договор с класирания на първо място
участник, а именно: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД.
Уважаеми господин министър,
Във връзка с горепосоченото, молим да приемете протоколите от работата на комисията.
Предлагаме на Вашето внимание проект на решение за класиране, както и цялата документация
по обществената поръчка, в т. ч. протоколи № 1 и №2 от работата на оценителната комисия.

инж. Боряна Владимирова /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ
инж. Димитър Николов /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ
инж. Зейнел Мустафов /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ
Петър Димитров /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ
Иво Янчев /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ
Стефан Върбанов /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ

