
ПРОТОКОЛ №1.1 

Съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 
за обществените поръчки (ППЗОП) 

Днес, 27.03.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Министерство на енергетиката (МЕ), 

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

171/27.03.2019 г. на главния секретар на Министерството на енергетиката (МЕ), във 

връзка с Обява за събиране на оферти № 12-00-81/25.02.2019 г. за обществена поръчка 

на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Извършване на маркшайдерски измервания: за определяне на фактическото 

положение на минните изработки и инженерната инфраструктура /пътища, 

депа, отвали и други/; взаимното положение на контура на площта на 

находището, концесионната площ и минните изработки, обемите добита минна 

маса и полезно изкопаемо; обработка на резултатите от контролните замери, 

изготвяне на съответните графични материали, сравнителни анализи, 

предложения и други", се събра комисия в състав: 

Председател: 

- началник на отдел „Национална геоложка служба", 

дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол" 

Членове: 

1. ' - главен инспектор в отдел „Контрол", дирекция „Природни 

ресурси, концесии и контрол"; 

2. - главен инспектор в отдел „Контрол", дирекция „Природни 

ресурси, концесии и контрол"; 

3. - главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на 

финансово-стопанската дейност", дирекция „Правно-нормативна дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси"; 

4. а - главен експерт в отдел „Управление на собствеността", 

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване". 

След преглед на документите за възлагане на обществената поръчка, Комисията 

констатира следното: 

На 25.02.2019 в раздел „Профил на купувача" на електронната страница на 

Министерството на енергетиката е публикувана Обява № 12-00-81/25.02.2019 г., 

документация и приложения към нея. В същия ден на Портала за обществени поръчки е 
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публикувана и „Информация за публикувана в профила на купувача обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП" под № 9085997. 

В Обява № 12-00-81/25.02.2019 г. е определен срок за получаване на оферти до 

17:30 часа на 26.03.2019 г. и е посочено мястото, датата и часът на публичното 

отваряне на офертите. 

На 27.03.2019 г. председателят на Комисията с приемо-предавателен протокол, 

получи копие на регистъра на подадените оферти. 

До определения срок за получаване на оферти, в деловодството на Министерство 

на енергетиката са депозирани 6 (шест) оферти от следните участници: 

№ 

Участник Входящ 

№ 

Дата на 

подаване на 

офертата 

Час 

1 "Геосид" ООД Е-26-Г-120 26.03.2019г. 10:04 

2 „Геоинженеринг - РП* 

ЕООД 

Е-26-Г-121 26.03.2019г. 12:21 

3 „ИГЕО" ООД Е-26-И-118 26.03.2019Г. 14:18 

4 „ФРИБУЛ" ООД Е-26-Ф-32 26.03.2019Г. 14:20 

5 „Юнион консулт" ЕООД Е-26-Ю-01 26.03.2019г. 15:37 

6 ЕТ „Кирил Данаилов-ТОП-

ГЕО" 

Е-26-К-185 26.03.2019г. 16:20 

След обявяване на участниците, подали оферта за участие, Председателят на 

комисията и членовете й попълниха и подписаха декларации по чл. 97, ал. 2 от ППЗОП 

относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП, които са неразделна 

част от настоящия протокол. 

На откритото заседание за отваряне на офертите в 11:00 часа на 27.03.2019 г., 

присъстваха следните представители на участниците в обществената поръчка: 

1. правител на участника „Геоинженеринг - РГ' ЕООД; 

2. правител на участника „Геосид" ООД; 

3. - управител на участника „Юнион Консулт" ЕООД. 
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Комисията направи проверка на личните документи, представени от присъстващите 

представители на участниците в обществената поръчка, като установи, че същите имат 

право да присъстват при отварянето на офертите. 

Комисията установи, че офертите са представени в запечатани непрозрачни 

опаковки, с посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на офертите 

по реда на тяхното постъпване и оповести ценовите предложения на участниците, както 

следва: 

I. Участник "Геосид" ООД: 

• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 44 200 лв. 

(четиридесет и четири хиляди и двеста лева) без ДДС или 53 040 лв. 

(петдесет и три хиляди и четиридесет лева) с ДДС. 

II. Участник „Геоинженеринг - РГ" ЕООД: 

• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 44 970 лв. 

(четиридесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева) без ДДС или 

53 964 лв. (петдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и четири лева) с 

ДДС. 

III. Участник „ИГЕО" ООД: 

• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 42 900 лв. 

(четиридесет и две хиляди и деветстотин лева) без ДДС или 51 480 лв. 

(петдесет и една хиляди четиристотин и осемдесет лева) с ДДС. 

IV. Участник „ФРИБУЛ" ООД: 

• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 58 000 лв. 

(петдесет и осем хиляди лева) без ДДС или 69 600 лв. (шестдесет и девет 

хиляди и шестстотин лева) с ДДС. 

V. Участник „Юнион консулт" ЕООД: 

• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 44 800 лв. 

(четиридесет и четири хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 53 760 лв. 

(петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС. 

VI. Участник ЕТ „Кирил Данаилов-ТОП-ГЕО": 

• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 49 500 лв. 

(четиридесет и девет хиляди и петстотин лева) без ДДС или 59 400 лв. 

(петдесет и девет хиляди и четиристотин лева) с ДДС. 

Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на участниците в обществената 

поръчка. Комисията реши офертите да бъде съхранявани от член на комисията, а именно 



- Е а, главен юрисконсулт в отдел ПОФСД, в стая 701 в сградата на 

министерството. 

След приключване на описаните по-горе действия, приключи публичното заседание 

на Комисията. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 02.04.2019 г., като 

извърши проверка на участниците в Портала за обществените поръчки към Агенцията за 

обществените поръчки за вписване в Списъка на стопански субекти извършили 

нарушения, и установи, че към датата на подаване на офертите в настоящата 

обществена поръчка няма участник, който да е вписан като стопански субект, за който 

са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а" или чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от 

ЗОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите с оглед извършване на проверка 

за наличие и съответствие на документите за лично състояние, за икономическо и 

финансово състояние и технически и професионални способности с изискванията на 

възложителя, както и проверка на техническите и ценовите предложения, при която 

констатира следното: 

За участника "Геосид" ООД: 

Участникът е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Списък на услугите по образец, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 

извършената дейност (3 броя Референции); 

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - по образец. Към списъка 

са представени декларации за ангажираност за всеки посочен експерт (Приложение № 6 

към документацията); 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец (Приложение № 2.1 и 

Приложение № 2.2 към документацията); 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец (Приложение № 7 

към документацията); 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец (Приложение № 8 към 

документацията); 

7. Техническо предложение - по образец (Приложение № 1 към документацията). 

Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, към 

техническото предложение се предоставя документ за упълномощаване. 

8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец (Приложение № 

3 към документацията). 
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При извършената проверка на представените документи, Комисията не констатира 

липси, непълноти или несъответствия с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор. Участникът е представил и попълнил всички изискуеми документи, съгласно 

документацията за участие. 

Документите удостоверяват, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор. 

Комисията продължи своята работа с проверка на Техническото предложение на 

участника, като констатира че същото е изготвено съобразно образеца на възложителя и 

съответства и отговаря на изискванията, съдържащи се в документацията за участие. 

При извършената проверка на представеното Ценово предложение, Комисията 

установи, че същото е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя. 

Комисията констатира, че в така представеното Ценово предложение не са допуснати 

аритметични грешки и несъответствия. Предложената крайна цена за изпълнение на 

обществената поръчка не надвишава максимално определената прогнозна стойност на 

обществената поръчка в размер на 60 000 лв. без ДДС. 

За участника „Геоинженеринг - РГ" ЕООД: 

Участникът е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Списък на услугите по образец, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 

извършената дейност (2 броя копия на договори, копие на фактура за извършено 

плащане, 3 броя Референции); 

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - по образец. Към списъка 

са представени декларации за ангажираност за всеки посочен експерт (Приложение № 6 

към документацията); 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец (Приложение № 2.1 и 

Приложение № 2.2 към документацията); 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец (Приложение № 7 

към документацията); 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец (Приложение № 8 към 

документацията); 

7. Техническо предложение - по образец (Приложение № 1 към документацията). 

Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, към 

техническото предложение се предоставя документ за упълномощаване. 

8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец (Приложение № 

3 към документацията). 



При извършената проверка на представените документи, Комисията не констатира 

липси, непълноти или несъответствия с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор. Участникът е представил и попълнил всички изискуеми документи, съгласно 

документацията за участие. 

Документите удостоверяват, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор. 

Комисията продължи своята работа с проверка на Техническото предложение на 

участника, като констатира че същото е изготвено съобразно образеца на възложителя и 

съответства и отговаря на изискванията, съдържащи се в документацията за участие. 

При извършената проверка на представеното Ценово предложение, Комисията 

установи, че същото е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя. 

Комисията констатира, че в така представеното Ценово предложение не са допуснати 

аритметични грешки и несъответствия. Предложената крайна цена за изпълнение на 

обществената поръчка не надвишава максимално определената прогнозна стойност на 

обществената поръчка в размер на 60 000 лв. без ДДС. 

За участника „ И Г Е О " ООД: 

Участникът е представил следните документи: 

1. Опис на документите. 

2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката - по 

образец (Приложение № 5 към документацията), Списъкът е придружен с копие на 

Референция за добро изпълнение; 

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - по образец. Към списъка 

са представени декларации за ангажираност за всеки посочен експерт (Приложение № 6 

към документацията); 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец (Приложение № 2.1 и 

Приложение № 2.2 към документацията); 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец (Приложение № 7 

към документацията); 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец (Приложение № 8 към 

документацията); 

7. Техническо предложение - по образец (Приложение № 1 към документацията). 

Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, към 

техническото предложение се предоставя документ за упълномощаване. 

8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец (Приложение № 

3 към документацията). 



При извършената проверка на представените документи, Комисията констатира 

следното: 

1. В представения Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката -

Приложение № 6 към документацията за участие, са посочени лица, които са 

ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, видно от приложените декларации за 

ангажираност. Съгласно документацията за участие, в т.7.2.2 възложителят е изискал 

наличието на екип, съставен от следните специалисти, който ще отговаря за 

изпълнението на поръчката: „поне един експерт да бъде „Маркшайдер", а втория експерт 

в екипа е допустимо да бъде „Маркшайдер" или „Геодезист" или „Минен инженер". В 

образеца от документацията - Приложение № 6 , възложителят е изискал участниците да 

посочат в първа колона трите имена на експерта, както и позицията при изпълнението 

на услугата за която е посочен. 

Предвид гореизложеното, участникът трябва да представи нов Списък на персонала, 

който ще изпълнява поръчката - Приложение № 6 към документацията за участие, от 

който да е видно позицията която ще заема всеки от предложените от него експерти при 

изпълнение предмета на обществената поръчка. В случай, че представя нов член на 

екипа, следва да представи и декларация за ангажираност, собственоръчно подписана 

от посоченото лице. 

2. Участникът е представил Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по 

образец на Възложителя (Приложение № 7 към документацията), като същата е 

подписана и подпечатана, но не са посочени еднозначно обстоятелствата, декларирани 

от представляващия участника. 

Предвид гореизложеното, участникът трябва да представи нова Декларация по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец на Възложителя, в която еднозначно да декларира 

(със зачертаване на неверните твърдения в нея) изискуемите по закон данни. 

За участника „ФРИБУЛ" ООД! 

Участникът е представил следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 

2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката - по 

образец (Приложение № 5 към документацията). Списъкът е придружен с копие на 

договор за възлагане на обществена поръчка за услуга; 

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - по образец. Към списъка 

са представени декларации за ангажираност за всеки посочен експерт (Приложение № 6 

към документацията); 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец (Приложение № 2.1 и 

Приложение № 2.2 към документацията); 



5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец (Приложение № 7 

към документацията); 

6. Декларация по чл. 54, ал, 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец (Приложение № 8 към 

документацията); 

7. Техническо предложение - по образец (Приложение № 1 към документацията). 

Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, към 

техническото предложение се предоставя документ за упълномощаване. 

8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец (Приложение № 

3 към документацията). 

При извършената проверка на представените документи, Комисията констатира 

следното: 

1. Участникът е представил списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета поръчката, изготвен по образец на възложителя, който е придружен с копие на 

договор за възлагане на обществена поръчка за услуга. От представените документи е 

видно, че участникът е изпълнил 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с 

предмета на обществената поръчка за периода от 10.10.2014 г. до 10.06.2014 г. 

Съгласно изискванията на възложителя, съдържащи се в т. 7.2. „Изисквания за 

технически и професионални способности" от документацията за възлагане на 

обществена поръчка, в т. 7.2.1. е отбелязано, че през последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) 

дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. 

Предвид гореизложеното, участникът трябва да представи нов списък на услугите, 

които са идентични или сходни с предмета поръчката, изготвен по образец на 

възложителя, от който да е видно, че срокът на изпълнение на декларираната услуга 

обхваща последните три години от датата на подаване на офертата, придружен със 

съответните доказателства (документи) в оригинал и/или като заверени копия, за 

доказване на извършените услуги или 

нов Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката, 

изготвен по образец на възложителя (Приложение № 5 към документацията) с посочване 

на изпълнени от него други услуги с предмет идентичен или сходен с този на настоящата 

обществена поръчка. Услугите трябва да са изпълнение през последните три години от 

датата на подаване на офертата, като списъка следва да е придружен със съответните 

доказателства (документи) в оригинал и/или като заверени копия, за доказване на 

извършените услуги. 

2. В представения Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката за 

експерт „маркашайдер" е посочено лицето инж. с посочена 

образователно-квалификационна степен „магистър", специалност „Геодезия". 
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Съгласно изискванията на възложителя, посочени в т. 7.2.2. от документацията за 

възлагане на обществена поръчка, участникът следва да разполага с персонал, като 

задължително изискване е поне единият експерт да бъде „Маркшайдер", а втория 

експерт в екипа е допустимо да бъде „Маркшайдер" или „Геодезист" или „Минен 

инженер". 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, 

който ще изпълнява поръчката, от който да е видно, че лицето инж. 

притежава образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или 

еквивалентна образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина, област 

на висше образование „Технически науки" с професионално направление „Проучване, 

добив и обработка на полезни изкопаеми" съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 

на Министерския съвет от 24.06.2002 г. или еквивалентна (в случаите, когато е 

придобито в чужбина), по специалност „Маркшайдерство и геодезия" или еквивалентна, 

в случаите, когато е придобита в чужбина, или 

да представи нов списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, от който да е 

видно, че другия предложен експерт - инж. притежава образователно-

квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна образователна 

степен, в случаите, когато е придобита в чужбина, област на висше образование 

„Технически науки" с професионално направление „Проучване, добив и обработка на 

полезни изкопаеми" съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет 

от 24.06.2002 г. или еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина), по 

специалност „Маркшайдерство и геодезия" или еквивалентна, в случаите, когато е 

придобита в чужбина, или 

да представи нов списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който да 

посочи ново лице за експерт „маркашайдер", което да отговаря на изискванията на 

възложителя, съдържащи се т. 7.2.2. от документацията за възлагане на обществена 

поръчка. В случай, че участникът посочи нов експерт за позицията „маркшайдер", 

следва да представи и декларация за ангажираност, собственоръчно подписана от 

посоченото лице. 

За участника „Юнион КОНСУЛТ" ЕООД: 

Участникът е представил следните документи: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата. 

9 

zjamgochian
Typewritten Text
чл. 2 от ЗЗЛД



2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката - по 

образец (Приложение № 5 към документацията). Списъкът е придружен с копие на 

Протокол на СЕК към МЕ № НБ-4/23.03.2017 г.; 

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - по образец. Към списъка 

са представени декларации за ангажираност за всеки посочен експерт (Приложение № 6 

към документацията); 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец (Приложение № 2.1 и 

Приложение № 2.2 към документацията); 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец (Приложение № 7 

към документацията); 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец (Приложение № 8 към 

документацията); 

7. Техническо предложение - по образец (Приложение № 1 към документацията). 

Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, към 

техническото предложение се предоставя документ за упълномощаване. 

8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец (Приложение № 

3 към документацията). 

При извършената проверка на представените документи, Комисията констатира 

следното: 

1. Участникът е представил Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по 

образец на Възложителя (Приложение № 7 към документацията), като същата е 

подписана, но не са посочени конкретните обстоятелства, които лицето декларира в 

качеството му на представляващ и управляващ участника. 

Предвид гореизложеното, участникът трябва да представи нова Декларация по чл. 

54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец на Възложителя, в която да декларира (със 

зачертаване на неверните твърдения в нея) изискуемите по закон данни. 

2. Участникът е представил Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по 

образец на Възложителя (Приложение № 8 към документацията), като същата е 

подписана и подпечатана, но не са отбелязани обстоятелствата, които са налице за 

конкретния участник. 

Предвид гореизложеното, участникът трябва да представи нова Декларация по чл. 

54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по образец на Възложителя, в която да отбележи 

обстоятелствата, които са релевантни за участника. 

За участника ЕТ „КИРИЛ Данаилов-ТОП-ГЕО": 

Участникът е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи; 

10 



2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката - по 

образец (Приложение № 5 към документацията). Списъкът е придружен с копия на 2 

броя Референции; 

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - по образец. Към списъка 

са представени декларации за ангажираност за всеки посочен експерт (Приложение № б 

към документацията); 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец (Приложение № 2.1 и 

Приложение № 2.2 към документацията); 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец (Приложение № 7 

към документацията); 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец (Приложение № 8 към 

документацията); 

7. Техническо предложение - по образец (Приложение № 1 към документацията). 

Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, към 

техническото предложение се предоставя документ за упълномощаване. 

8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец (Приложение № 

3 към документацията). 

При извършената проверка на представените документи, Комисията не констатира 

липси, непълноти или несъответствия с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор. Участникът е представил и попълнил всички изискуеми документи, съгласно 

документацията за участие. 

Документите удостоверяват, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор. 

Комисията продължи своята работа с проверка на Техническото предложение на 

участника, като констатира че същото е изготвено съобразно образеца на възложителя и 

съответства и отговаря на изискванията, съдържащи се в документацията за участие. 

При извършената проверка на представеното Ценово предложение, Комисията 

установи, че същото е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя. 

Комисията констатира, че в така представеното Ценово предложение не са допуснати 

аритметични грешки и несъответствия. Предложената крайна цена за изпълнение на 

обществената поръчка не надвишава максимално определената прогнозна стойност на 

обществената поръчка в размер на 60 000 лв. без ДДС. 

Въз основа на изложените по-горе констатации, относно извършената проверка за 

съответствие на документите с изискванията на възложителя за лично състояние и 

технически и професионални способности на участниците, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 

от ППЗОП, настоящия протокол следва да се изпрати на всички участници в 
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обществената поръчка, като за участниците по отношение на които са констатирани 

несъответствия с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, следва в 

срок до 5 (пет) работни дни от датата на получаването на настоящия протокол, да 

представят други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите за участие в 

обществената поръчка. 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: 

"Допълнителни документи". Върху опаковката се изписва и пълното наименование на 

настоящата обществена поръчка, наименование, адрес, телефон и факс на участника, 

който представя изисканите от комисията допълнителни документи. 

Опаковката се представя в гр. София, ул. „Триадица" № 8, деловодство на 

Министерство на енергетиката. 

След изтичане на предоставения срок, комисията ще пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор. 

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на този 

етап с подписването на настоящия протокол. 

Настоящия протокол е съставен на 02.04.2019 г. 

Приложение: Присъствен лист. 

Председател: 
ю в) 

Членове: 

1 
(1 >в) 

3 . 

( В . 0 з) 
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