ПРОТОКОЛ № 1
На 06.04.2017 г. от 11:00 часа се проведе публично заседание на комисия,
назначена със Заповед № РД 52-17/06.04.2017 г. на министъра на земеделието и храните,
определена да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените
оферти по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги
чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“. Обществената поръчка е открита с
Решение № РД-52-9/10.03.2017 г. изменено с Решение № РД-52-11/21.03.2017 г. на
министъра на земеделието и храните, както следва:
І. Състав на комисията:
Председател:
инж. Боряна Владимирова - главен експерт отдел ИОЕУ.
Членове:
инж. Димитър Николов - главен експерт отдел ИОЕУ;
инж. Зейнел Мустафов - главен експерт отдел ИОЕУ;
Петър Димитров - старши юрисконсулт в дирекция ПООП;
Иво Янчев – главен експерт в дирекция ПООП.
На откритото заседание взеха участие всички редовни членове на комисията. Преди
началото на заседанието и след получаване на списъка с участниците в обществената
поръчка, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП). Преди отваряне на опаковките, съдържащи
предложенията на участниците, комисията се запозна с утвърдената от възложителя
документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
II. Списък на предложенията на участниците в процедурата за възлагане
на обществена поръчка, по реда на тяхното подаване в деловодството на
Министерството на земеделието и храните:
Констатирано бе, че в определения срок са постъпили 2 (две) предложения, както следва:
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.
Подадените предложения са представени в запечатани, надписани, непрозрачни опаковки
с ненарушена цялост. Предложения, постъпили след крайния срок няма.
III. Отваряне на регистрираните в деловодството запечатани непрозрачни
опаковки, съдържащи предложенията на участниците.
На основание на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП), при публичните действия на комисията присъства Катерина Орешкова упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване, предложенията на участниците,
съдържащи се в запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и
извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани
ценови параметри"
В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 и 5 от ППЗОП, трима членове на
комисията и представителят на „БТК“ ЕАД, подписаха съдържащите се в предложението
на участника „Нет Ис Сат.“ ЕООД, техническо предложение, както и отделният запечатан
плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Техническото предложение, както и
отделният запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника „БТК“
ЕАД, бяха подписани само от трима членове на комисията. С извършване на горните
действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
IV. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на закрито
заседание, проведено на 06.04.2017 г. от 14.00 ч. в редовния състав на
комисията.
1. Разглеждане документите представени от „Нет Ис Сат.“ ЕООД за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Представения ЕЕДОП и документите към него отговарят на изискванията на възложителя
и ЗОП.
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2. Разглеждане документите представени от „БТК.“ ЕАД за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Представения ЕЕДОП и документите към него отговарят на изискванията на възложителя
и ЗОП.
Настоящия протокол се състави на 06.04.2017 г.
Състав на комисията:
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
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