
София,

МИН НО - ГЕОЛОЖКИ УНИ ВЕРСИ ТЕТ 
„СВ. НВан Рилски“

_______ РЕКТОРАТ

3.4:15.. 20.iL е.
ДОКЛАД

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № Р -  
564/30.05.2017 Г. НА РЕКТОРА НА МГУ -  ПРОФ. Д - Р  ИНЖ. ЛЮБЕН ТОТЕВ

На основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, Комисията, назначена със Заповед № Р -  
564/30.05.2017 г. на Ректора на МГУ -  проф. д - р  инж. Любен Тотев, представя настоящия 
Доклад на Възложителя, съдържащ резултатите от работата й във връзка с отваряне, 
разглеждане и оценка на офертата, постъпила в процедура по възлагане на обществена 
поръчка, проведена по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 
от ЗОП, с предмет: „Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода (БГВ) за 
обекти на Минно -  Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, намиращи се на 
територията на гр. София“

Комисията е в състав:

Председател: i ~~ ^ ----- ”
Рилски“;
Членове^-------

Комиисията е конституирана Заповед № Р -  564/30.05.2017 г. на Ректора на МГУ -  проф. д 
-  р инж. Любен Тотев. Срокът, в който същата следва да завърши работата си, е 30.06.2017

В хода на работата на Комисията не са настъпили промени в нейния състав.

До определения краен срок -  30.06.2017 г., Комисията е извършила всички действия по 
оценка и класиране на постъпилата оферта в поръчката. Не са постановявани други 
Заповеди, с които се изменят сроковете за работа и поставените задачи.

Комисията започна работа на открито заседание, проведено на 30.05.2017 г. На това 
заседание е отворена офертата на участника „Топлофикация София“ ЕАД, постъпила на 
29.05.2017 г. в деловодството на Възложителя с вх. № ОП 21 -  3/29.05.2017 г., час на 
постъпване -  16,30 часа. На заседанието на Комисията не присъства представител на 
участника, поради което Комисията счете, че следва да разгледа представените документи 
и да вземе решение за класиране на участника на база на тях, без да бъде проведено 
конкретното договаряне.

Заличени данни съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
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След отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, членовете на 
Комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника.

Комисията продължи работата си, като извърши детайлна проверка на 
съдържанието на представените документи, установяващи съответствието на участника с 
изискванията на Възолжителя и отсъствие на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал.
1 от ЗОП, представляващи основание за отстраняване на участника. Констатациите, които 
са направени, са следните:

Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 
именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на обстоятелства по 
чл. 54, ал. 1, т. 1 -  5 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Участникът разполага с 
необходимата лицензия за доставка на топлинна енергия и битова гореща вода на 
територията на гр. София, поради което и Комисията приема, че участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя за подбор.

След така извършените констатации, Комисията продължи работата си с 
разглеждане на техническото и ценово предложения на участника, за който е установено, 
че отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Комисията счете, че Техническото предложение на участника „Топлофикация 
София“ ЕАД отговаря в съдържателно отношение на изискванията на Възложителя, 
поставени в документацията на поръчката.

Като последващо действие, Председателят на Комисията пристъпи към 
оповестяване на съдържанието на ценовото предложение на участника. Установено беше, 
че предлаганата от страна на „Топлофикация София“ ЕАД цена за изпълнение на поръчката 
ще бъде съобразно регулираните от КЕВР цени.

Като последващо действие Комисията пристъпи към класиране на офертата, както
следва:

- На първо място Комисията класира участника „Топлофикация София“ ЕАД.

При така извършеното класиране на участника, Комисията предлага на 
Възложителя да сключи Договор с класирания на първо място участник в процедурата - 
„Топлофикация София“ ЕАД.

Неразделна част от настоящия доклад е Протокол от работата на комисията от 
заседанието, проведено на 30.05.2017 г.

Комисия в състав:
Председател:

Заличени данни съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
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