
УТВЪРДИЛ: 

Татяна Секулова 
Главен секретар 

ПРОТОКОЛ № 1.2 

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

Днес, 10.04.2019 г. в 14:00 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 проведе закрито заседание на комисия в състав: 

Председател: 

- началник на отдел „Национална геоложка служба", 

дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол" 

Членове: 

1. " - старши експерт в отдел „Национална геоложка служба", 

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

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване". 
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Предвид отсъствието на редовния член на комисията - - главен 

инспектор в отдел „Контрол", дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол", 

поради служебна ангажираност (командироване в друго населено място), същият беше 

заменен от резервния член, съгласно Заповед № Е-РД-16-171/27.03.2019 г. на главния 

секретар на Министерството на енергетиката, а именно: ' - старши 

експерт в отдел „Национална геоложка служба", дирекция „Природни ресурси, концесии 

и контрол". 

На основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, на 02.04.2019 г. комисията в един и същи 

ден изпрати Протокол № 1.1. до всички участници в обществената поръчка и го 

публикува в профила на купувача на възложителя. 

С Протокол № 1.1. комисията е изискала от участниците „ИГЕО" ООД, „ФРИБУ/1" 

ООД и „Юнион консулт" ЕООД в срок до 5 (пет) работни дни от датата на 

получаването на протокола, да представят допълнителни документи, посочени 

изчерпателно в Протокол № 1.1. от работата на комисията, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. 

До указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителни 

документи, в деловодството на Министерството на енергетиката са постъпили 

допълнителни документи, както следва: 

|\|< Участник Входящ № 

Дата на 

подаване на 

документите Час 

1 

„Юнион консулт" 

ЕООД 

Е-26-Ю-01 03.04.2019г. 15:40 

2 

„ИГЕО" ООД Е-26-И-118 04.04.2019Г. 10:03 

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. Участник „ИГЕО" ООД: 

Участникът е представил следните допълнителни документи: 

1. Нов Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката в който е посочена 

позицията на всеки от предложените експерти, за която са посочени при изпълнението 

на услугата; 

2 

zjamgochian
Typewritten Text
чл. 2 от ЗЗЛД

zjamgochian
Typewritten Text
чл. 2 от ЗЗЛД



2. Нова Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП, изготвена по образец на 

Възложителя, като в същата са посочени коректно обстоятелствата, декларирани от 

представляващия участника. 

Комисията пристъпи към 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 допълнителните документи, 

съгласно изискванията на документацията за участие към обявата. 

При извършената проверка на представената оферта и допълнителни 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. 

При проверка на Техническото предложение на участника, комисията 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. 

2. Участник „ФРИБУЛ" ООД: 

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

допълнително изисканите документи, които да удостоверят, че участника отговоря 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 „ФРИБУЛ" ООД за отстраняване от 

обществената поръчка. 

3. Участник „Юнион консулт" ЕООД: 

Участникът е представил следните допълнителни документи: 

1. Нова Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП, в която са декларирани 

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



2. Нова Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, в която са отбелязани 

обстоятелствата, които са релевантни за участника. 

Комисията пристъпи към 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 допълнителните документи, 

съгласно изискванията на документацията за участие към обявата. 

При извършената проверка на представената оферта и допълнителни 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. 

При проверка на Техническото предложение на участника, комисията 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. 

След приключване разглеждането на допълнително представените документи, 

относно съответствието на участниците с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, комисията извърши преглед на ценовите предложения на 

участниците и установи, че не е налице основание за прилагане на чл. 72 от Закона за 

обществените поръчки. 

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 на участниците, както следва: 

I-во място - „ИГЕО" ООД с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка в размер на 42 900 лв. (четиридесет и две хиляди и деветстотин 

лева) без ДДС. 

II-ро място - "Геосид" ООД с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка в размер на 44 200 лв. (четиридесет и четири хиляди и двеста 

лева) без ДДС. 



Ш - т о място - „Юнион консулт" ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка в размер на 44 800 лв. (четиридесет и четири хиляди и 

осемстотин лева) без ДДС. 

IV-то място - „Геоинженеринг - РГ" ЕООД с предложена обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка в размер на 44 970 лв. (четиридесет и четири 

хиляди деветстотин и седемдесет лева) без ДДС. 

V-то място - ЕТ „Кирил Данаилов-ТОП-ГЕО" с предложена обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка в размер на 49 500 лв. (четиридесет и девет 

хиляди и петстотин лева) без ДДС. 

Предвид така извършеното класиране, комисията предлага за изпълнител на 

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" да бъде определен 

класирания на първо място участник, а именно: „ИГЕО" ООД. 

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на 

10.04.2019 г. 

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП (ред., ДВ, бр. 91 от 2017 г.), настоящия 

протокол № 1.2, заедно с Протокол № 1.1/02.04.2019 г., съставени от работата на 

комисията, се предават на възложителя за утвърждаване. 

Председател: 
IB) 

Членове^ А д , 

1. 2. ...< 

3. 4. .. 

) а) 
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