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ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

ПРОТОКОЛ 

съставен на основание чл, 101г, ал, 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

за получаване, разглеждане и оценка на офертите, постъпили за участие в обществена 

поръчка по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет: Разработване на „Технико-

икономически модели" за разнообразните форми за оползотворяване потенциала 

на геотермалната енергия 

На 29.05.2015 год. в 11:00 часа в сградата на Министерството на енергетиката, гр. 

София, ул. „Триадица" № 8, ет. 8, зала 818, в изпълнение на Заповед № РД-16-

239/29.05.2015 г. на Главния секретар на Министерство на Енергетиката, във връзка с 

публикувана публична покана в регистъра на АОП с уникален код 9041923 за възлагане на 

обществена поръчка с горепосочения предмет, се проведе открито заседание на Комисия в 

състав: 

Председател: Росица Алексиева, главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване в 

администрацията", дирекция „Правна"; 

Членове: 1. Валентина Илиева, държавен експерт в отдел „Енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници", дирекция „ЕСПУЕР"; 

2. Анна Камбурова, държавен експерт в отдел „Енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници" , дирекция „ЕСПУЕР"; 

3. Завен Жамгочиян, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване в 

администрацията", дирекция „Правна"; 

4. Галина Орешарска, главен експерт в дирекция „Финанси и управление на 

собствеността". 

Резервен член: 

1. Симона Божилова, главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване в 

администрацията", дирекция „Правна"; 

Поради присъствие на всички редовни членове на комисията не се наложи участие на 

резервният член - Симона Божилова, главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване в 

администрацията", дирекция „Правна";. 

Председателят на Комисията прочете Заповед № РД-16-239/29.05.2015 г. на Главния 

секретар на Министерство на Енергетиката. 

До определеното в публичната покана време за подаване на оферти в деловодството 

на Министерство на енергетиката е депозирана 1 (една) оферта от следният участник: 
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№ по 
ред 

Дата/ех. W/час Участник 

1. Е-12-00-149 /26.05.2015 г. 
11:31 часа „Национална агенция за териториално устройство" 

ООД 

Не са постъпили оферти за участие в настоящата обществена поръчка след крайния 

срок. 

След като получиха списъка с участника и подадената оферта, председателят и 

всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от 

ЗОП, неразделна част от настоящия протокол. 

На откритото заседание за отваряне на офертите в 11:00 часа, проведено на 

29.05,2015 г. не присъства представител на участника „Национална агенция за 

териториално устройство" ООД. 

Председателят на Комисията запозна комисията с предмета, срока и критериите за 

оценка в настоящата обществена поръчка, след което комисията пристъпи към отваряне на 

на офертата, съгласно чл.101 г, ал.З от ЗОП. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с ненарушена 

цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с представянето и 

приемането на офертите. 

Комисията обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

• Цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 29 250 лв, без ДДС или 

35 100 лв. с ДДС; 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието 

на комисията. 

На закрито заседание комисията продължи работата по установяване пълнотата и 

съответствието на документите в офертите на участниците с изискванията на Възложителя, 

посочени в публичната покана и документацията за участие към нея. 

След извършената проверка Комисията направи следните констатации, относно 

съответствието на представените в офертата документи с изискванията на Възложителя, 

посочени в Публичната покана и документацията за участие към нея. 

Z. За Участника - „Национална агенция за териториално устройство" ООД: 

При извършената проверка на документите, съдържащи се офертата, комисията 

констатира следните нередовности и несъответствия с изискванията на възложителя: 

Съгласно изискванията посочени в Раздел II "Доказателства за техническите 

възможности и квалификация на участниците за изпълнение на поръчката", т. 2.3 от 

документацията за участие към публичната покана, лицето предложено за ключов експерт 

2, следва да притежава общ професионален опит - минимум 1 (една) година и участие като 

експерт в минимум една разработка или проект свързани с изготвяне на стратегии и/или 

планове за действие и/или инвестиционни проекти, в които е извършван технологичен 

и/или финансов и/или икономически анализ за избор на мерки в сектор „Енергетика; 
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В представената Декларация-списьк на лицата, които ще участват при изпълнение 

на предмета на поръчката - Приложение N? 4 от документацията за участие към публичната 

покана, не е посочена нито една разработка или проект, свързани с изготвяне на стратегии 

и/или планове за действие и/или инвестиционни проекти, в които е извършван 

технологичен и/или финансов и/или икономически анализ за избор на мерки в сектор 

„Енергетика, в които е участвала Иванка Панделиева, предложена за ключов експерт 2. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 24, ал. 2 от Вътрешните правила, 

комисията изиска участникът допълнително да представи следните документи: 

Нова декларация-списък на лицата, които ще участват при изпълнение на предмета 

на поръчката - Приложение IM? 4, която да доказва, че Иванка Панделиева, предложена за 

ключов експерт 2, отговаря на изискванията посочени в Раздел И "Доказателства за 

техническите възможности и квалификация на участниците за изпълнение на поръчката", т. 

2.3 от документацията за участие към публичната покана или да посочи друго лице за 

ключов експерт 2, което да отговаря на изискванията посочени в Раздел II "Доказателства 

за техническите възможности и квалификация на участниците за изпълнение на поръчката", 

т. 2.3 от документацията за участие към публичната покана. 

В случай, че участникът посочи нов ключов експерт, комисията изиска участникът да 

представи допълнително и следните документи: 

1. Нова декларация-списък на лицата, които ще участват при изпълнение на 

предмета на поръчката - Приложение N? 4, в която е вписан новият експерт; 

2. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт - образец 7 от 

документацията за участие към публичната покана, в случай, че посоченият експерт не е 

служител на участника. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 24 ал. 2 от Вътрешните правила за възлагане 

на обществени поръчки, комисията реши да изпрати писмо до участника, за когото са 

констатирани нередовности и несъответствия с указания в срок до 3 работни дни да 

представи допълнително изисканите от комисията документи. 

На 29.05.2015 г. , комисията изпрати по електронната поща писмо с изх. № Е-12-00-

149/29.05.2015 г. до участника „Национална агенция за териториално устройство" ООД, с 

което уведоми участника за констатираните от комисията нередовности и несъответствия. 

В деловодството на Министерство на енергетиката са постъпили допълнително 

изисканите документи от „Национална агенция за териториално устройство" ООД, с вх. № 

Е-12-00-149/02.06.2015; 

Допълнително представените документи от участника са представени в указания 

срок, поради което комисията реши, че същите следва да бъдат взети под внимание при 

последващата проверка за съответствие с изискванията поставени от Възложителя в 

Публичната покана и документацията за участие към нея. 

Участникът „Национална агенция за териториално устройство" ООД е представил 

нова Декларация-списък на лицата, които ще участват при изпълнение на предмета на 

поръчката - Приложение № 4, която доказва, че Иванка Панделиева, предложена за ключов 

експерт 2 е участвала в минимум една разработка или проект, свързани с изготвяне на 
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стратегии и/или планове за действие и/или инвестиционни проекти, в които е извършван 

технологичен и/или финансов и/или икономически анализ за избор на мерки в сектор 

„Енергетика". 

Комисията констатира, че документите в офертата на участника, включително 

допълнително представените, удостоверяват съответствието с изискванията на 

възложителя, посочени в публичната покана и документацията към нея. 

Предвид констатациите направени по - горе комисията реши да допусне участника 

до оценяване в обществената поръчка. 

Съгласно предварително обявените от Възложителя условия в публичната покана и 

документацията за участие към нея, допуснатите до оценка оферти се оценяват по критерия 

„Най-ниска цена". 

С оглед на гореизложеното, комисията реши да предложи на Възложителя следното 

класиране: 

Първо място „Национална агенция за териториално устройство" ООД с предложена 

цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 29 250 лв. без ДДС. 

Във връзка с гореизложеното, комисията Реши: 

На основание чл. 101г, ал. 4 и чл. 101д от ЗОП, предлага на Възложителя да утвърди 

протокола от работата на комисията и да сключи договор за възлагане на обществената 

поръчка с предмет: Разработване на „Технико-икономически модели" за 

разнообразните форми за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия 

с участника „Национална агенция за териториално устройство" ООД, класиран на 

първо място. 

Настоящият протокол е съставен в съответствие с разпоредбата на чл. 101г, ал. 4 от 

Закона за обществени поръчки. 

Комисията приключи своята работа на 03.06.2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ... 
(Росица Алексиева) 

Членове: 

~ ч 
(Валентина Илиева) 

-Hfiey 
(Анна Камбурова) 

4 ' W 
(Галина Орешарска) 

/ 
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