
ПРОТОКОЛ№1

На 28.06.2018 г. (двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година), в 
10:00 часа, в сградата на Ректората на МГУ „Свети Иван Рилски“, ет. 2, зала 68, 
Комисия назначена със Заповед № Р -  737/28.06.2018 г. на Ректора на МГУ -  Проф. д-р 
инж. Любен Тотев, всъстав;________________________________________ __ _________

Председател
Членове:

, Заличени данни съгласно чл.2 от ЗЗЛД 
; [я

се събра, за да разгледа постъпилата в деловодството на МГУ „Свети Иван Рилски“ 
оферта за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 79 ал. 1 т. 3, б. „в“ от ЗОП, 
вр. с чл. 18 ал. 1 т. 8 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия и битова 
гореща вода за обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, намиращи 
се на територията на гр. София.“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от Г1ПЗОП, въз основа на съставен и 
двустранно подписан Протокол, Председателят на комисията получи от служител в 
деловодството постъпилата за участие в обществената поръчка оферта.

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП всички членове на комисията попълниха 
Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 51, т. 8 -  т. 13 и чл. 52 от 
ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - София“ ЕАД.

Председателят на комисията откри заседанието, изчете заповедта на възложителя 
за назначаване на комисията и информира комисията, че за участие в обществената 
поръчка в срок е постъпила офертата на „Топлофикация - София“ ЕАД -  дружеството 
до което е изпратена Покана за договаряне без предварително обявление.

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна 
опаковки, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския 
регистър по ЕИК на участника, която се прилагат към настоящия протокол.

В резултат от разглеждането, комисията установи следното:
Участникът е представил оферта за участие в поръчката, в която се съдържат данни 

за установяване на съответствието му с изискванията на Възложителя. В изпълнение на 
чл. 54 ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха техническо и ценово 
предложение на участника. Председателят пристъпи към оповестяване на представените 
с офертата документи.

1



Комисията продължи своята работа като извърши детайлна проверка на 
съдържанието на представените документи, установяващи съответствието на участника 
с изискванията на Възложителя и отсъствие на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и чл. 
55, ал. 1 от ЗОП, представляващи основание за отстраняване на участника.

Комисията извърши следните констатации: Участникът е представил документи във 
връзка с изискванията на Възложителя.

Представена е Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. 1,2 и 7 от 
ЗОП от представляващия дружеството г-н Сашо Чакалски. Липсват декларации от 
членовете на Съвета на директорите на участника.

В съответствие с чл. 54 ал. 2 от ЗОП вр. с чл. 40 ал. 2, т. 4 от ППЗОП участникът 
следва да представи посочената декларация и от името на членовете на Съвета на 
директорите.

Предвид така направените изводи на Комисията при извършената проверка на 
постъпилата оферта и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, настоящият 
протокол следва да се изпрати на участника и да се публикува в Профила на Купувача 
на Възложителя.

На участника, се предоставя срок до 5 (пет) работни дни от получаването на 
Протокола, в който може да предостави на Комисията Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. 1,2 и 7 от ЗОП от членовете на Съвета на директорите.

Настоящият протокол се състави и подписа на 28.06.2018 г., съгласно 
изискванията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

____________ _________ ___________________ / 7 _____

Председател:

Членове:

Заличени данни съгласно чл.2 от ЗЗЛД
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