
стр. 1 от 3 

  
УТВЪРЖДАВАМ: ПОДПИС 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

Председател на КЕВР 

 

ПРОТОКОЛ 

На 16.12.2016 г., от 10,30 ч. и на 04.01.2017 г. в сградата на Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР), намираща се на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 5, в зала 5, се 

проведоха заседания на комисията, назначена със Заповед № № З-ОФ-85 от 16.12.2016 г. за 

разглеждане на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка на 

официален интернет сайт на Комисията за енергийно и водно регулиране и портал за 

предоставяне на информация и услуги“, с две обособени позиции, открита с Обява № ОП-18, 

публикувана в Профила на купувача на КЕВР на 25.11.2016 г. 

Заседанията се проведоха от комисия в състав:  

Председател: 

   Юлиян Митев, директор ОА 

      Членове:  

1. Наталия Кирилова Кирова на длъжност главен експерт в отдел АИО в дирекция 

ОА; 

2. Тихомир Пелов Василев на длъжност главен експерт в отдел АИО в дирекция ОА; 

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ в 10.30 часа на 16.12.2016 г. 

 

Комисията в пълен състав започна работата след получаване на протокола по чл.48, ал.6 

от ППЗОП и представените оферти в деловодството на КЕВР. 

Председателят на комисията прочете Заповед № З-ОФ-85 от 16.12.2016 г. на 

председателя на КЕВР, след което председателят и членовете на комисията подписаха 

декларацията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

При отваряне на офертите присъстваха следните представители на участниците: 

1. Илияна Колева , представител на „АСАП“ ЕООД; 

 

В определения срок за подаване на оферти - 31.10.2016 г. до 17:30 часа са постъпили 2 

(два) броя оферти от участници, както следва: 

  

1. МАПЕКС АД Вх. № ВП-ОФ-44/07.12.16 г.; 11:29 ч. 

2. АСАП ЕООД Вх. № ВП-ОФ-45/07.12.16 г.; 16:10 ч. 

 

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИТЕ В 

ОПАКОВКИТЕ 

1. Оферта на МАПЕКС АД. Съдържанието на плика е следното: 

Образец на оферта, Документи за подбор – 4 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

декларация за съответствие с условията за участие, включваща списък със договори, документ 

за разработена и въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, Информационен 

лист, Техническо предложение за изпълнение на поръчката - за обособена позиция №1 и 

Ценово предложение – за обособена позиция № 1. 

2. Оферта на АСАП ЕООД. Съдържанието на плика е следното: 



стр. 2 от 3 

Образец на оферта, Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

декларация за съответствие с условията за участие, включваща списък със договори, Документ 

за разработена и въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, Информационен 

лист, Техническо предложение за изпълнение на поръчката - за обособена позиция №1 и №2 и 

Ценово предложение – за обособена позиция №1 и №2. 

 

ІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

Комисията пристъпи към обявяване на ценовите предложения на участниците, както 

следва: 

 участник 
Обособена позиция №1 

(в лева без ДДС) 

Обособена позиция №2 

(в лева без ДДС) 

1. МАПЕКС АД 9460,00  

2. АСАП ЕООД 8990,00 16600,00 

 

С това действие комисията приключи публичната част от работата си.  

 

Комисията продължи дейността си, като разгледа представените от участниците 

документи за подбор и констатира следното: 

Съгласно чл. 40 от ППЗОП, освен лицата, които представляват участника, декларации за 

липса на обстоятелства по чл.54 от ЗОП следва да представят и членовете на неговите 

управителни и контролни органи.  

В тази връзка на основание чл.41, ал.1 от ППЗОП декларации трябва да бъдат 

представени от всички членове на посочените органи на участника, с цел потвърждаване на 

декларираните обстоятелства. Това изискване е посочено от възложителя и в документацията 

по провеждане на процедурата. 

От „Мапекс“ АД са представени два броя декларации, изхождащи от представляващите 

дружеството. При проверка, извършена в Търговския регистър, се установи, че съгласно 

актуалния учредителен акт на участника управителният му орган – съвет на директорите се 

състои от трима членове. Не са представени декларации за липса на обстоятелствата по чл.54 от 

ЗОП от третия член на управителния на дружеството орган. 

Предвид това на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участника е изпратено уведомление, че 

в срок до 5 работни дни от получаването му следва да представи на комисията по разглеждане и 

оценяване на офертите декларации за липса на обстоятелствата по чл.54 от ЗОП, подписани и 

от третия член на управителния орган на дружеството с цел деклариране съответствието на 

изискванията към лично състояние съгласно ЗОП. 

По отношение на представените от АСАП ЕООД документи за подбор не се установиха 

непълноти или други недостатъци.  

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на 04.01.2017 г. 

 

ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Комисията в пълен състав започна работата след получаване на плик с допълнително 

представените от МАПЕКС АД документи за подбор . 

Комисията констатира, че „МАПЕКС АД е представило в законоустановения срок, а 

именно на 21.12.2016 г., два броя декларации за липса на обстоятелства по чл.54 от ЗОП от 

третия член на управителния орган на дружеството.  

След обсъждане Комисията единодушно прие, че всички участници отговарят на 

поставените и обявени изисквания за участие, след което се пристъпи към разглеждане на 

техническите и ценовите им предложения. 

 

По отношение на техническите предложения, Комисията установи следното: 
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Представените технически предложения участниците отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

По отношение на ценовите предложения на участниците, Комисията констатира: 

Представените ценови предложения от участниците отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

Предвид това, предложенията на участниците следва да бъдат допуснати до оценяване. 

 

IV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите предложения на участниците, като 

оценката се извърши по обособени позиции и по критерий за възлагане „най-ниска цена“: 

 

На основание чл. 97, ал. 1 и 4 от ППЗОП, при прилагане на определения критерий за 

оценяване Комисията прави следното класиране на участниците, които са допуснати до 

разглеждане и оценка на офертите: 

 

По обособена позиция № 1 

Първо място –  АСАП ЕООД с предложена цена – 8990,00 лв; 

Второ място – МАПЕКС АД с предложена цена – 9460,00 лв; 

 

По обособена позиция № 2 

Първо място – АСАП ЕООД с предложена цена – 16600,00 лв; 

 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с класираните на първо място участници по съответната обособена позиция, както 

следва: 

 

По обособена позиция № 1 

АСАП ЕООД, с адрес: гр. София 1612, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 93 - 95, като участник, 

предложил оферта с най-ниска цена – 8990,00 лв. 

По обособена позиция № 2 

АСАП ЕООД, с адрес: гр. София 1612, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 93 - 95, като участник, 

предложил оферта с най-ниска цена – 16600,00 лв. 

Комисията приключи работа по обществената поръчка и предаде документацията на 

председателя на КЕВР на 05.01.2017 г. 

 

 

 

 

Председател: 

 

Юлиян Митев: ПОДПИС   

 

Членове:  

 

Наталия Кирова: ПОДПИС 

 

Тихомир Василев: ПОДПИС 


