
УТВЪРДИЛ: 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 
заместник-министър 

П Р О Т О К О Л 

съставен на основание чл. 29, ал. 3 от Вътрешните правила за планиране, 
организиране и провеждане на обществени поръчки и контрол на 

изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в МЕ, 
утвърдени със Заповед № Е-РД-16-73/26.02.2016 г. на министъра на 

енергетиката за водене на преговори по чл. 101д, ал. 2 от ЗОП 

Днес, 25.03.2016 г. в 10.30 часа, в сградата на Министерството на 
енергетиката в гр. София, ул. „Триадица" № 8, в зала 818, назначената със Заповед 
№ Е-РД-16-99/11.03.2016 г. на заместник-министъра на енергетиката комисия 
започна своята работа. 

Комисията заседава в следния състав: 
Председател: 
1., , директор на дирекция СЕУКС 
Членове: 
2. ; I, н-к ПОФСД, дирекция ПНДАОЧР; 
3. държавен експерт, дирекция СЕУКС; 
4. :ка, главен експерт, дирекция ФУСИКО; 
5. н, старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР. 

В изпълнение на задачата, възложена със Заповед № Е-РД-16-99/11.03.2016 
г. на заместник-министъра на енергетиката да бъдат проведени преговори за 
сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Разработване на 
всеобхватна оценка на националния потенциал за високоефективно 
комбинирано производство на енергия4", комисията извърши следните действия: 

Председателят на комисията прочете Заповед № Е-РД-16-99/11.03.2016 г. на 
заместник-министъра на енергетиката. 
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На комисията беше предоставен запечатан непрозрачен плик от поканения за 
участие в преговорите „Институт за чисти технологии" ЕООД, подаден на 25.03.2016 
г. в 10.27 часа. 

Офертата с вх. № Е-26-И-97/25.03.2016 г. е подадена в срока, посочен в 
поканата за участие с изх. № Е-26-И-93/21.03.2016 г. 

За участника „Институт за чисти технологии" ЕООД присъстваха Десислава 
Недкова, управител и Константин Ненов, координатор в „Институт за чисти 
технологии" ЕООД. 

След като получиха 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. 

Председателят на комисията отвори пликът с офертата и комисията провери 
редовността на представените документи. 

Участникът е представил следните документи: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 
2. Оферта - по образец (Приложение № 1). 
3. Техническо предложение - по образец (Приложение № 2); 
4. Ценова оферта - по образец (Приложение № 3); 
5. Декларация - списък (Приложение № 4) на лицата, които ще участват при 

изпълнение на предмета на поръчката; 
6. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, попълнена по образец, (Приложение № 5); 
7. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на екипа - по образец 

(Приложение № 6) - 3 бр. 
При извършената проверка на документите, съдържащи се офертата, 

комисията констатира, че участникът е представил всички необходими документи, 
които удостоверяват съответствието с изискванията на възложителя, посочени в 
поканата за участие и реши да допусне участника до участие в преговорите. 

Управителят Десислава Недкова заяви, че приема изискванията на 
възложителя и условията на приложения към поканата проект на договор. 

Представената ценова оферта за изпълнение на поръчката е в размер на 
66 000 лв. без ДДС. 

Срокът за изпълнение на договора е 90 дни, считано от датата на 
подписването му. 

Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания 
от Техническата спецификация на Възложителя, посочени в поканата за участие. 

Във връзка с горните констатации, Комисията единодушно взе решение, че 
представената оферта на „Институт за чисти технологии" ЕООД отговаря на 



условията на Възложителя и с оглед изискванията на чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, 
предлага на Възложителя да утвърди настоящия протокол и да сключи договор с 
„Институт за чисти технологии" ЕООД при спазване на изискванията на чл. 101е, ал. 
1 и 2 от ЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, председателят закри 
заседанието на комисията. 

Дата на съставяне на протокола: 25.03.2016 г. 

Комисия: 
Председател: V J 
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чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 101д, АЛ. 2 ОТ ЗОП С 
ПРЕДМЕТ: 

,Разработване на всеобхватна оценка на националния потенциал за високоефективно 
комбинирано производство на енергия" 

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ 

25.03.2016 год./10,30 часа 
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