
ПРОТОКОЛ № 1 

От работата на комисия за отваряне и разглеждане на постъпила оферта за 
участие в процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на 
финансово-икономически и производствен анализ на концесия „Челопеч" 

Днес, 28.06.2018 г. в 11:00 часа в сградата на Министерство на енергетиката (МЕ), 

гр. София, ул. „Триадица" № 8, етаж 8, стая 816, в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-

387/28.06.2018 г. на главния секретар на Министерството на енергетиката (МЕ), във 

връзка с Решение № Е-РД-16-331 от 14.06.2018 г. за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на финансово-

икономически и производствен анализ на концесия „Челопеч", се събра комисия 

в състав: 

Председател: 

i, главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово-стопанската дейност", дирекция „Правно-нормативна дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси" 

Членове: 

1. i , държавен експерт, отдел „Национална геоложка служба", 

дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол"; 

2. I държавен инспектор, отдел „Контрол", дирекция „Природни 

ресурси, концесии и контрол"; 

3. , главен експерт отдел „Концесии и разрешения", дирекция 

„Природни ресурси, концесии и контрол"; 

4. - държавен инспектор, отдел „Контрол", дирекция „Природни 

ресурси, концесии и контрол". 

До определеното време за подаване на оферта, в деловодството на Министерство на 

енергетиката е депозирана оферта от поканения на договарянето участник, а именно: 

№ 
Дата/вх. №/час Участник 

по 
ред 

1. 27.06.2018 г./ 
№ Е-26-М-302/ „МИНПРОЕКТ" ЕАД 
17:19 часа 

След обявяване на участника, подал оферта за участие, Председателят на комисията 

и членовете й попълниха и подписаха декларации по чл. 103 от ЗОП, които са 

неразделна част от настоящия протокол. 
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На заседанието за отваряне на офертата и провеждане на преговори, насрочено за 

11:00 часа на 28.06.2018 г. присъства N sa - представител на 

поканения на договарянето участник. 

Комисията направи проверка на пълномощното и личните документи, представени от 

присъстващият представител на участника в обществената поръчка, като установи, че 

съгласно представеното пълномощно, представителят на участника не е упълномощен да 

преговаря по параметрите на обществената поръчка, поради което комисията взе 

решение преговорите по параметрите на обществената поръчка да бъдат проведени с 

лице, представляващо участника и/или с лице изрично упълномощено да проведе 

преговори, в друг ден и час, за които участникът ще бъде допълнително уведомен. 

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилата оферта, като установи, че 

офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с посочени върху нея 

данни в съответствие с изискванията на възложителя и пристъпи към отваряне на 

опаковката, удостоверявайки нейната цялост и непрозрачност и наличието на отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха пликът 

с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника в процедурата. Председателят на 

комисията оповести съдържанието на опаковката на участника в процедурата, като 

комисията реши плика с надпис „Предлагани ценови параметри" да бъде съхраняван от 

Председателят на комисията в стая 701 в сградата на министерството. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, на което Председателят 

запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на 

документацията по процедурата от комисията. 

По реда на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

документите съдържащи се в опаковката на участника относно липси, непълноти или 

несъответствие с информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени 

от възложителя съгласно поканата за участие в преговори, респективно решението за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

1. При извършената проверка на документите и информацията, съдържащи се в 

представената опаковка от „МИНПРОЕКТ" ЕАД, комисията констатира следното: 

1.1. В представения ЕЕДОП в част И „Информация за икономическия оператор", б. 

„А", участникът е посочил, че може да предостави удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 

възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база 

данни, но не е посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа, по отношение на плащането на данъци или 
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социалноосигурителни вноски, за които документите са на разположение в електронен 

формат. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който в част II, б. „А" „Информация за икономическия 

оператор", участникът да посочи уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, 

удостоверяващи плащането на социалноосигурителни вноски и данъци. 

1.2. В представения ЕЕДОП в част III „Основания за изключване", б. „Б" 

„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски", 

участникът не е посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа, по отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, за които документите са на разположение в електронен 

формат. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който в част III „Основания за изключване", буква „Б" 

„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски", 

участникът да посочи уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, 

удостоверяващи плащането на социалноосигурителни вноски и данъци. 

1.3. В представения ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор", б. „В" „Технически и 

професионални способности", т. 6) участникът не е посочил позициите за които е 

предложил експерти за изпълнение предмета на поръчката. 

Предложено е лицето I със специалност „Технология на минното 

производство" притежаващо трудов стаж и професионален опит 47 години. В случай, че 

лицето е предложено за позицията „минен инженер", същото следва да отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в Поканата за участие в преговори, Раздел II. 

„Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за доказване", т. 2.2., а 

именно: 

Експертът да притежава не по-малко от 3 (три) години стаж по съответната 

специалност и опит в изпълнението на една от следните дейности: 

минно планиране; 

организация и изпълнение на добивни дейности в рудодобивни предприятия; 

проектиране и/или строителство и/или управление на минно-добивни 

предприятия; 

изготвяне на анализи на производствени и технологични процеси в минно-

добивни предприятия. 

Експертът следва да притежава висше образование с минимална образователно-

квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна образователна 

степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше образование 
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„Технически науки" с професионално направление „Проучване, добив и обработка на 

полезни изкопаеми" съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет 

от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 

професионални направления или еквивалентна (в случаите, когато е придобито в 

чужбина), по една от следните специалности „Технология на минното производство" 

и/или „Разработка на полезни изкопаеми" или еквивалентна, в случаите, когато е 

придобита в чужбина. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV "Критерий за подбор", б. "В" "Технически и 

професионални способности, в т. 6) да посочи позицията, за която е предложено лицето 

I. В случай, че лицето е предложено за експерт „минен инженер" следва 

да бъде посочено, че придобитата от Е специалност „технология на 

минното производство" е в област на висше образование „Технически науки" и с 

професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. 

за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления или еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина), по една от 

следните специалности „Технология на минното производство" и/или „Разработка на 

полезни изкопаеми" или еквивалентна, в случаите, когато е придобита в чужбина, както 

и че експерта притежава не по-малко от 3 (три̂ ) години стаж по съответната специалност 

и опит в изпълнението на една от следните дейности: минно планиране:организаиия и 

изпълнение на добивни дейности в рудодобивни предприятия;проектиране и/или 

строителство и/или управление на минно-добивни предприятия: изготвяне на анализи на 

производствени и технологични процеси в минно-добивни предприятия с посочване на 

конкретни разработки, в които лицето е взело участие или 

да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV "Критерий за подбор, б. "В" "Технически 

и професионални способности, в т. 6) да посочи ново лице за експерт „минен инженер", 

което да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 2.2 от Поканата за 

участие в преговори, Раздел II. „Критерии за подбор. Минимални изисквания и 

документи за доказване". 

1.3. В представения ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор", б. В „Технически и 

професионални способности", т. 6) участникът е посочил експерт с придобита 

специалност „ХИГ" и трудов стаж и професионален опит 35 години, но не е посочено за 

коя от позициите е предложено лицето . От така представената 

информация, комисията не може да установи точното наименование на придобитата 
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специалност, и дали същата отговаря на изискванията на възложителя. В случай, че 

предложеният експерт е за позиция „геолог", той следва да отговаря на изискванията, 

съгласно Поканата за участие в преговори, Раздел II. „Критерии за подбор. Минимални 

изисквания и документи за доказване", т. 2.2., а именно: участникът трябва да 

разполага с експерт „геолог" притежаващ висше образование с минимална 

образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Области на висше 

образование „Природни науки, математика и информатика" с професионално 

направление „Науки за земята" или „Технически науки" с професионално направление 

„Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с 

Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални направления или 

еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина), по една от следните 

специалности: „Геология и проучване на полезни изкопаеми" и/или „Геология и 

проучване на минерални и енергийни ресурси" и/или „Геология" или еквивалентна, в 

случаите, когато е придобита в чужбина. 

Експертът да притежава не по-малко от 3 (три) години стаж по съответната 

специалност и опит в изпълнението на една от следните дейности: 

проучване на находища на метални полезни изкопаеми; 

проучвателни и добивни дейности в минно-добивни предприятия; 

изготвяне на анализи на производствени и технологични процеси в 

минно-добивни предприятия. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV "Критерий за подбор, б. "В" "Технически и 

професионални способности, в т. 6) в който да посочи позицията, за която е предложено 

лицето I в. В случай, че лицето е предложено за позицията „геолог", 

участникът трябва да посочи, че придобитата от него специалност е геолог и същият 

притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен 

„магистър" или „бакалавър" или еквивалентна образователна степен, в случаите, когато 

е придобита в чужбина. Области на висше образование „Природни науки, математика и 

информатика" с професионално направление „Науки за земята" или „Технически науки" 

с професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. 

за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления или еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина), по една от 
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следните специалности: „Геология и проучване на полезни изкопаеми" и/или „Геология 

и проучване на минерални и енергийни ресурси" и/или „Геология" или еквивалентна, в 

случаите, когато е придобита в чужбина, както и че експерта притежава не по-малко от 

3 (три) години стаж по съответната специалност и опит в изпълнението на една от 

следните дейности: проучване на находища на метални полезни изкопаеми; 

проучвателни и добивни дейности в минно-добивни предприятия; изготвяне на анализи 

на производствени и технологични процеси в минно-добивни предприятия с посочване 

на конкретни разработки, в които лицето е взело участие или 

да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV "Критерий за подбор, б. "В" "Технически 

и професионални способности, в т. 6) участникът да посочи ново лице за експерт 

„геолог", което да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 2.2 от 

Поканата за участие в преговори, Раздел II. „Критерии за подбор. Минимални 

изисквания и документи за доказване". 

1.4. Участникът е предложил и експерт, посочен в ЕЕДОП, като от представената 

информация комисията установи, че същият не отговаря на изискванията на 

възложителя за нито една от позициите, посочени в Поканата за участие в преговори, 

Раздел II. „Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за доказване", т. 

2.2. 

В случай, че лицето е предложен за експерт, участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който посочения от него експерт да отговоря на изискванията 

на възложителя, посочени в Поканата за участие в преговори или 

да представи нов ЕЕДОП, в който да предложи нов/и допълнителен/ни експерт/и, 

които отговарят на изискванията на възложителя посочени в Поканата за участие в 

преговори или да не посочва допълнителен/ни експерт/и, тъй като съгласно Поканата за 

участие в преговори, възложителят не е поставил изискване за наличието на 

допълнителни експерти. 

1.5. Участникът е посочил, че при изпълнение предмета на поръчката възнамерява 

да възложи на подизпълнител изпълнението на 20 % от поръчката, изразяващо се в 

участие на подизпълнителя „Инженерингсервиз София" ООД в разработката по т. 4, 6 и 

8 от Поканата за участие в преговори. Съгласно Поканата за участие в преговори, т. т. 4, 

6 и 8 са, както следва: "4. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ", „6. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА 

ОФЕРТАТА" и „8. РАЗХОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА". 

В тази връзка комисията не може да установи частта от предмета на поръчката, която ще 

изпълни подизпълнителя. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV "Критерий за подбор, б. "В" "Технически и 

професионални способности, в т. 10) да посочи информация от която да е видно 

zjamgochian
Typewritten Text
чл. 2 от ЗЗЛД



изпълнението в процентно изражение на частта от поръчката, която смята да се възложи 

на подизпълнителя, както и описание на конкретните дейности, които ще бъдат 

възложени на подизпълнителя, с уточняване на раздела и съответните точки от 

Поканата за участие в преговори. 

2. По отношение на декларирания в ЕЕДОП подизпълнител „Инженерингсервиз 

София" ООД, комисията установи следното: 

2.1. В представения ЕЕДОП в част II „Информация за икономическия оператор", б. 

„А", подизпълнителят е посочил, че може да предостави удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 

възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база 

данни, но не е посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа, по отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, за които документите са на разположение в електронен 

формат. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, подизпълнителят 

следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II, б. „А" „Информация за икономическия 

оператор", подизпълнителят да посочи уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документите, удостоверяващи плащането на социалноосигурителни вноски и данъци. 

2.2. В представения ЕЕДОП в част III „Основания за изключване", б. „Б" 

„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски", 

подизпълнителят не е посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа, по отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, за които документите са на разположение в електронен 

формат. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, подизпълнителят 

следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част III „Основания за изключване", буква „Б" 

„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски", 

участникът да посочи уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, 

удостоверяващи плащането на социалноосигурителни вноски и данъци. 

2.3. В представения ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор", б. В „Технически и 

професионални способности", т. 6) подизпълнителят на участника не е посочил 

позициите които ще изпълняват предложените от него лица. В случай, че лицето У 

е предложен за експерт „икономист", същият съгласно Поканата за участие в 

преговори, Раздел II. „Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за 

доказване" трябва да притежава висше образование с минимална образователно-

квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна образователна 

степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше образование 



„Социални, стопански и правни науки" с професионално направление „Икономика" 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. 

за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления или еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина), по една от 

следните специалности: „Финанси" и/или „Счетоводство" и/или „Счетоводство и контрол" 

и/или „Финансов мениджмънт" или еквивалентна, в случаите, когато е придобита в 

чужбина. 

Експертът икономист трябва да притежава не по-малко от 3 (три) години стаж по 

съответната специалност и опит в изпълнението на една от следните дейности: 

изготвяне на финансово-икономически анализи на производствени 

предприятия; 

изготвяне на концесионни анализи; 

участие във финансови одити. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, подизпълнителят 

следва да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV "Критерий за подбор, б. "В" 

"Технически и професионални способности, в т. 6) трябва да посочи позицията за която 

е предложено лицето i, както и областта на висше образование на лицето, 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. 

за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления или еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина); и 

професионалното направление; и придобитата специалност, както и стажа и опита на 

лицето или 

В случай, че лицето е предложено за позиция „икономист", 

подизпълнителят на участника следва да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV 

"Критерий за подбор, б. "В" "Технически и професионални способности, в т. 6) да посочи 

позицията за която е предложено лицето , както и че същият е икономист 

притежаващ висше образование с минимална образователно-квалификационна степен 

„магистър" или „бакалавър" или еквивалентна образователна степен, в случаите, когато 

е придобита в чужбина. Област на висше образование „Социални, стопански и правни 

науки" с професионално направление „Икономика" съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с 

Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални направления или 

еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина), по една от следните 

специалности: „Финанси" и/или „Счетоводство" и/или „Счетоводство и контрол" и/или 
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„Финансов мениджмънт" или еквивалентна, в случаите, когато е придобита в чужбина, 

както и че експерта притежава не по-малко от 3 (три) години стаж по съответната 

специалност и опит в изпълнението на една от следните дейности: изготвяне на 

финансово-икономически анализи на производствени предприятия; изготвяне на 

концесионни анализи; участие във финансови одити, с посочване на конкретните 

разработки в които лицето е взело участие или 

да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV "Критерий за подбор, б. "В" "Технически 

и професионални способности, в т. 6) да посочи ново лице за експерт „икономист", което 

да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 2.2 от Поканата за участие в 

преговори, Раздел II. „Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за 

доказване". 

2.4. В представения ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор", б. В „Технически и 

професионални способности", т. 6) подизпълнителят на участника не е посочил 

позициите които ще изпълняват предложените от него лица. В случай, че лицето И 

е предложен за експерт „икономист", същият съгласно Поканата за участие в 

преговори, Раздел II. „Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за 

доказване" трябва да притежава висше образование с минимална образователно-

квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна образователна 

степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше образование 

„Социални, стопански и правни науки" с професионално направление „Икономика" 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. 

за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления или еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина), по една от 

следните специалности: „Финанси" и/или „Счетоводство" и/или „Счетоводство и контрол" 

и/или „Финансов мениджмънт" или еквивалентна, в случаите, когато е придобита в 

чужбина. 

Експертът икономист трябва да притежава не по-малко от 3 (три) години стаж по 

съответната специалност и опит в изпълнението на една от следните дейности: 

изготвяне на финансово-икономически анализи на производствени 

предприятия; 

изготвяне на концесионни анализи; 

участие във финансови одити. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, подизпълнителят на 

участника следва да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV "Критерий за подбор, б. "В" 

"Технически и професионални способности, в т. 6) трябва да посочи позицията за която 

е предложено лицето Никола Кедов, както и областта на висше образование на лицето, 



съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. 

за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления или еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина); и 

професионалното направление; и придобитата специалност, както и стажа и опита на 

лицето или 

В случай, че лицето е предложено за позиция „икономист", 

подизпълнителят на участника следва да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV 

"Критерий за подбор, б. "В" "Технически и професионални способности, в т. 6) да посочи 

позицията за която е предложено лицето .. , както и че същият е икономист 

притежаващ висше образование с минимална образователно-квалификационна степен 

„магистър" или „бакалавър" или еквивалентна образователна степен, в случаите, когато 

е придобита в чужбина. Област на висше образование „Социални, стопански и правни 

науки" с професионално направление „Икономика" съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с 

Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални направления или 

еквивалентна (в случаите, когато е придобито в чужбина), по една от следните 

специалности: „Финанси" и/или „Счетоводство" и/или ..Счетоводство и контрол" и/или 

„Финансов мениджмънт" или еквивалентна, в случаите, когато е придобита в чужбина, 

както и че експерта притежава не по-малко от 3 (три) години стаж по съответната 

специалност и опит в изпълнението на една от следните дейности: изготвяне на 

финансово-икономически анализи на производствени предприятия; изготвяне на 

концесионни анализи;участие във финансови одити, с посочване на конкретните 

разработки в които лицето е взело участие или 

да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV "Критерий за подбор, б. "В" "Технически 

и професионални способности, в т. 6) да посочи ново лице за експерт „икономист", което 

да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 2.2 от Поканата за участие в 

преговори, Раздел II. „Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за 

доказване". 

В случай, че подизпълнителят на участника, респ. участника разполага само с един 

експерт „икономист", следва да се има предвид, че съгласно Поканата за участие в 

преговори, Раздел II. „Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за 

доказване", възложителят е посочил че за изпълнението на предмета на поръчката е 

достатъчно участникът да разполага с един експерт „икономист". 

Въз основа на изложените по-горе констатации, на основание разпоредбата на чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП, комисията предоставя на участника, респ. неговия подизпълнител, 

ю 
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по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация в срок 

до 5 (пет) работни дни от датата на получаването на настоящия протокол да представи 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата в 

настоящата обществена поръчка. 

Допълнително изисканите документи от участника и подизпълнителя му се 

представят в една запечатана непрозрачна опаковка с надпис: "Допълнителни 

документи". Върху опаковката се изписва и пълното наименование на настоящата 

обществена поръчка, наименование, адрес, телефон и факс на участника, който 

представя изисканите от комисията допълнителни документи. 

Опаковката се представя в гр. София, ул. „Триадица" № 8, деловодство на 

Министерство на енергетиката. 

След изтичане на предоставения срок, комисията ще пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи, относно съответствието на участника с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор. 

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на този 

етап с подписването на настоящия протокол. 

Настоящия протокол е съставен на 27.07.2018 г. и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП ще бъде публикуван в профила на купувача на Министерството на енергетиката. 

Приложение: Присъствен лист. 

Председател: 
(Ва; анова) 

I 

1 I Членог --' ' 1 

1-7-т̂ .... 2 

( »а) 

3 4. ... 

) данова) 

11 
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