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ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане на документите, включително и допълнително представените за 

съответствието на участниците с изискванията на възложителя за лично състояние и 

технически и професионални способности в обществена поръчка с предмет: 

"Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на проекти 

по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия за нуждите на 

Министерство на енергетиката" 

Днес, 07.10.2016 г. в 11:30 часа в сградата на Министерство на енергетиката (МЕ), гр. 

София, ул. „Триадица" № 8, етаж 7, стая 701 в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-

424/27.09.2016 г. на главния секретар на МЕ, във връзка с Обява за събиране на оферти № 

Е-93-00-1559/10.09.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20,-ал. 3 от Закона 

за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Осъществяване на дейности по наблюдение 

и контрол на изпълнението на проекти по Програма BG04 „Енергийна ефективност 

и възобновяема енергия за нуждите на Министерство на енергетиката", се проведе 

закрито заседание на комисия, в състав: 

Председател: I , главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване 

на финансово стопанската дейност", дирекция ПНДАОЧР. 

Членове: 
I 

1. - държавен експерт, отдел „Енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници", дирекция ЕСПУЕР; 

2. , главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово стопанската дейност", дирекция ПНДАОЧР; 

3. - държавен инспектор, отдел „Контрол", дирекция ПРКК; 

4. - държавен експерт, отдел „Финанси и управление на 

собствеността", дирекция ФУСИКО. 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП 

ден изпрати Протокол №' 1 до всички участници 

профила на купувача на възложителя. 

С Протокол № 1 комисията изиска от участниците „Деомид" ЕООД, „Агроводинвест" 

ЕАД и ЕТ „Строителен надзор - Татяна Немска" в срок до 5 (пет) работни дни от 

получаването на протокола да представят допълнителни документи посочени изчерпателно в 

Протокол № 1 от работата на комисията, съдържащи променена и/или допълнена 

информация. 

на 29.09.2016 г. комисията в един и същи 

в обществената поръчка и го публикува в 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи в 

деловодството на Министерство на енергетиката са постъпили допълнително изисканите 

документи единствено от участника „Агроводинвест" ЕАД - вх. № Е-26-А-274/03.10.2016 

г.,15:56 часа. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, 

относно съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и за технически и 

професионални способности, поставени от възложителя в обявата за събиране на оферти. 

В хода на проверката за съответствие, комисията установи следното: 

1. „Деомид" ЕООД: 

В срока указан от комисията участникът в обществената поръчка не е представил 

допълнително изисканите документи, които да удостоверят, че участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и доказват съответствието му с изискванията за технически 

и професионални способности, предвид което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б" от 

ЗОП, комисията предлага участника „Деомид" ЕООД за отстраняване от обществената 

поръчка. 

2. ..Агроводинвест" ЕАД: 

Участникът е представил следните допълнителни документи: 

1. Нов Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка; 

2. Нов Списък на допълнителните експерти; 

3. Декларации за ангажираност, подписани от предложените нови експерти. 

Комисията пристъпи към извършване на проверка на допълнително представените от 

участника документи, относно съответствието им с изискванията на възложителя за лично 

състояние и за технически и професионални способности, в резултат на което констатира, че 

участникът е представил и попълнил всички изискуеми документи, съгласно документацията 

за участие към обявата. Документите удостоверяват, че участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и доказват съответствието му с изискванията за технически и 

професионални способности. 

3. ЕТ „Строителен надзор - Татяна Немска": 

В срока указан от комисията участникът в обществената поръчка не е представил 

допълнително изисканите документи, които да удостоверят, че участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и доказват съответствието му с изискванията за технически 

и професионални способности, предвид което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б" от 

ЗОП, комисията предлага участника ЕТ „Строителен надзор - Татяна Немска" за отстраняване 

от обществената поръчка. 

След извършване на проверка за съответствие на допълнително представените 

документи, с изискванията за лично състояние и за технически и професионални способности, 

поставени от възложителя и с оглед направените по-горе констатации, комисията пристъпи 

към разглеждане на Техническото предложение на участника „Агроводинвест" ЕАД и 
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констатира, че Техническото предложение е изготвено в пълно съответствие с образеца на 

възложителя (Приложение № 1) към документацията за участие. 

Предвид гореизложеното комисията пристъпи към разглеждане на Ценовото 

предложение на участника „Агроводинвест" ЕАД. След проверката на ценовото предложение 

на допуснатия участник не бяха констатирани аритметични и технически грешки. 

Въз основа на извършените по-горе действия и съгласно обявения критерий за 

възлагане на обществената поръчка, а именно „Най-ниска цена", Комисията пристъпи към 

класиране, както следва: 

I-BO МЯСТО: „Агроводинвест" ЕАД, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка в размер на 29 500 лв. (двадесет и девет хиляди и петстотин лева) без 

ДДС. 

С извършване на описаните действия, Комисията приключи своята работа на 13.10.2016 

г. 

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящият Протокол № 2 ведно с Протокол № 

1/29.09.2016 г. от работата на комисията, се предават на възложителя за утвърждаване. 
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