
П Р О Т О К О Л

На 30.05.2017 г. (тридесети май две хиляди и седемнадесета година), в 11:00 часа, в 
сградата на Ректората на МГУ „Свети Иван Рилски“, ет. 2, зала 68, Комисия назначена със 
Заповед № Р - 564/30.05.2017 г. на Ректора на МГУ -  проф. д - р  инж. Любен Иванов Тотев, 
в състав: ______________  ___________________

Председател:
Рилски“;
Членове;------ -

1. Заличени данни съгласно чл. 2 от 33ЛД

2 . :
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 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“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, 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 присъстват представители на участника, депозирал 
офертата.

Председателят на комисията откри заседанието, изчете заповедта на възложителя за 
назначаване на комисията и информира комисията, че за участие в обществената поръчка в 
срока, посочен в Обявление изх. № ОП -  21 -  IX -  1/12.05.2017 г. е постъпила 1 /една/ 
оферта от „Топлофикация -  София“ ЕАД -  дружеството, до което е изпратена Покана за 
договаряне без предварително обявление, както следва: оферта № ОП 21 -  3/29.05.2017 г., 
час на постъпване -  16,30 часа.

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

В резултат от разглеждането, комисията установи следното:

ОФЕРТА ВХ. № ОП 21 -  3/29.05.2017 г. НА УЧАСТНИКА „Топлофикация -  София“
________________________________________ ЕАД_________________________________________

Участникът е представил оферта за участие в поръчката, в която се съдържа една папка с 
документация за установяване съответствието на участника с изискванията на Възложителя. В 
«пълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха 
техническото и ценово предложение на участника. Председателят пристъпи към оповестяване 
ia съдържанието на офертата на участника.

Офертата съдържа:



1. Заявление за участие -  Приложение № 1;
2. Оферта /Ценово предложение/ -  Приложение № 2;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7

от ЗОП/ - Приложение № 3 -  3 броя;
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  5 от

ЗОП/ - Приложение № 4 -  3 броя;
5. Техническо предложение -  Приложение № 5;
6. Декларация за срока на валидност на офертата - Приложение № 6;
7. Декларация за срока на изпълнение на Договора -  Приложение № 7;
8. Декларация за приемане на условията на документацията -  Приложение № 8;
9. Проект на Договор -  Приложение № 9.

По -  нататък Комисията продължи своята работа, 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. Комисията извърши 
следните констатации. 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.

Като следващо действие Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото 
предложение на участника. Същото е представено с Образец -  Приложение № 2 от 
документацията. Председателят на Комисията изчете неговото съдържание, като посочи, че 
предлаганата от страна на „Топлофикация София“ ЕАД цена за изпълнение на поръчката 
ще бъде съобразно регулираните от КЕВР цени.

При така изложените факти и обстоятелства, Комисията класира участника 
„Топлофикация София“ ЕАД и предлага на Възложителя да сключи Договор за обществена 
поръчка 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“ с класирания участник „Топлофикация София“ ЕАД.

Настоящият протокол се състави и подписа на 30.05.2017 г., съгласно изискванията 
на чл. 67, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. _______ _______

Председател: и 
МГУ „Свети Иван Ри.
Членове:

, __j_______ — Заличени данни съгласно чл. 2 от ЗЗЛД


