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1. ПРЕДМЕТ/ЦЕЛ 

Настоящата процедура регламентира правилата за оценяване и обобщаване 

резултатите от представянето на всички изпълнители на услуги в ИЛ ГД ЛАД. Целта на 

процедурата е оценяването на доставчиците на услуги, които имат съществено влияние 

върху качеството на изпитванията. Процедурата описва начина и правилата, които 

трябва да се спазват при  извършване на оценката на доставчиците и определяне на 

тяхната способност за изпълнение на регламентиран комплекс от изисквания през целия  

процес на снабдяване с продукти и услуги.  

Процедурата определя изискванията към организацията и реда за закупуване на 

необходимите доставки и услуги в ИЛ ГД ЛАД. 

 

2. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА 

 Отговорност по информиране за необходимостта от доставка на стоки и услуги 

има всеки един служител на ИЛ ГД ЛАД.  Заявка за закупуване на нови ТС се изготвя до 

Изпълнителия директор на ИАОС от РО, съвместно с ОК и ОМО, в зависимост от 

метрологичните изискванията за изпитване на клиента. Ръководителя на ИЛ  ГД ЛАД 

утвърждава заявките и ръководи всички действия описани в процедурата по оценка и 

избор на доставчици. 

 

3. ОПИСАНИЕ  

Доставчиците се оценяват веднъж годишно посредством попълване на формуляр за 

оценка, а след одобрени се вписват в регистъра.  

 

3.1. Оценка на риска 

ИЛ ГД ЛАД е оценила кои от доставяните услуги са критични за дейността й. Два 

пъти годишно Директор на ГД ЛАД прави оценка на риска, съгласно Стратегия за 

управление на риска (вътрешни нормативни документи на ИАОС) и я предоставя на 

Главния секретар на ИАОС. 

При Прегледа от ръководството, при възникнала необходимост, КИ/ОК прави 

анализ (оценка на риска) кои доставки допълнително да се считат за критични. 

Осъзнаването на рисковете е начин да се извлече максималната полза от него чрез 

контролирани рискови фактори. 

 

 Доставките, които влияят върху качеството и резултатите са: 

 доставчици на ТС; 

 доставчици на реагенти, СРМ/РМ и консумативи; 

 сервизна дейност; 

 доставчици на услуги за калибриране; 

 доставчици (организатори) на междулабораторни сравнения и изпитвания 

за пригодност (ILC/PT); 
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 външен одитор; 

 обучения 

 

3.2. Основни критерии за доставка 

Оценката на доставчици се извършва по определени критерии за всеки вид услуга 

- за вътрешни одитори, съгласно ОПК 808-1, а за доставчици (организатори) на 

междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност (ILC/PT), съгласно ОПК 707-

2. 

Критериите за регистриране на доставчик на услуги във Регистъра на 

доставчиците са съобразени с декларираната политика по качеството от 

Ръководството на ИЛ ЛАД: 

Kритерии за избор на доставчици (организатори/провайдери) на 

междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност (ILC/PT): 

 Призната компетентност на международно или на национално ниво с 

одобрена от ИА БСА схема на междулабораторното сравнение; 

 Конкретна схема за пригодност с подробен план, съдържащ информация 

съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043; 

 Предлаганите характеристики в един продукт; 

 Срокове на доствка; 

 Срокове за провеждане на (ILC/PT); 

 Срокове за представяне на доклада 

 Условия на плащане: цена, отстъпка, срок и начин на плащане. 

 

 Kритериите за избор на външен одитор: 

 сертификат, от обучение по прилагането на БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN 

ISO 19011; 

 Доказана компетентност за провеждане на вътрешни одити на системи за 

управление; 

 Да има необходимите познания за подлежащите на одит дейности и процеси; 

 Да притежават лични качества за изпълнение на одиторски функции; 

 Срокове на услугата; 

 Условия на плащане: цена, срок и начин на плащане. 

 

Доставките на ТС, РМ, СРМ, сервизна дейност и калибриране на ТС се 

осъществяват съгласно действащата нормативна уредба, а именно Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) и други, които определят условията за разходване на публичните 

средства, средствата, предоставени от европейски фондове и програми и средствата на 

дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на ЗОП, поради което за тях 

не са разписани правила в настоящата процедура. 
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На официалната страница на ИАОС , ИЛ ГД ЛАД  публикува своите изисквания  

към доставчиците на продукти и услуги. 

В законовите и подзаконовите актове, както и в утвърдените Вътрешни правила 

за управление на цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по околна 

среда, се определят условията и реда за възлагане на обществени поръчки (ОП) и 

контрола по изпълнение на сключените договори, за които ИАОС се явява възложител 

по смисъла на ЗОП и средствата за финансирането, на които се осигуряват от бюджета 

на ИАОС, като второстепенен бюджетен разпоредител. 

Процедурите по ЗОП се провеждат в съответствие с принципите на прозрачност, 

публичност и свободна конкуренция; осигуряване на равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация на всички кандидати; гарантиране на опазването на търговската тайна на 

кандидатите и техните предложения, в случаите посочени в закона. 

Съгласно изискванията на ЗОП основният избор на доставчици на услуги и стоки 

за ИЛ ГД ЛАД се осъществява чрез провеждане на различни видове процедури, 

съобразно определените в закона прогнозни прагове. 

Въз основа на изготвена обобщена заявка с необходимите за лабораторията стоки 

и/или услуги се подготвя документация, в която се посочват всички условия на които 

трябва да отговарят предложенията на участниците, изискванията по отношение на 

участниците и предлаганите услуги и стоки, критериите за оценка и техническите 

спецификации, които определят необходимите характеристики на предмета на 

поръчката. 

Кандидатите и участниците в процедурата да длъжни да декларират личното си 

състояние и да отговарят на критериите за подбор, които се определят в зависимост от 

спецификата и предмета на обществената поръчка, съобразно изискванията на закона и 

под законовите актове. Критериите за подбор се отнасят предимно до годността за 

упражняване на професионална дейност, финансово и икономическо състояние, и 

технически и професионални способности. 

С цел гарантиране на качеството на изпълнение на конкретен вид дейност –услуга 

или доставка и доказване на техническите и професионални възможности от страна на 

всеки участник в конкретната процедура се залагат следните изисквания към него: 

 - да е изпълнил на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на 

поръчката, за последните 3 години; 

 -да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, които да 

отговарят за контрола на качеството; 

 - да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване 

на качеството; 

 - да разполага със система за управление и проследяване на доставките; 

 - да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена  професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката; 

 - да предлага стоки, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол 

на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или 

стандарти; 

 - да прилага системи за управление на качеството; 
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 При изготвяне на техническите спецификации се посочват работните 

характеристики или функционални изисквания, които точно определят параметрите на 

поръчката (включително и нейния обем), като едновременно се вземат предвид и се 

залагат всички изисквания, които произтичат от БДС EN ISO/IEC 17025, а така също  и 

BAS QR 27 „Процедура за политика на ИА БСА за метрологична проследимост на 

резултати от измервания и за нейното прилагане“. 

 Сроковете за провеждане на обществените поръчки се определят в зависимост от 

вида на обявената процедура, като се вземат предвид нейния обем и сложност.  

 Оценката на постъпилите предложения се извършва, съгласно предварително 

определените критерии, от Комисия назначена от Изпълнителния директор на ИАОС, 

след извършен подбор на кандидатите/участниците и разглеждане на техните оферти. 

Действията на комисията са протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в 

доклад, който се предоставя на Възложителя за утвърждаване. Обществената поръчка 

приключва с решение за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата. 

Сключването на договорите с доставчиците на продукти  или стоки, се извършва 

в едномесечен срок след влизане не решението в сила. 

 

 

3.3. Оценка на доставчиците   

 

Оценката за избор на доставчиците на услуги се извършва с ФК 606-1 Оценка на 

доставчик.  

Приети са следните оценки: 

 Минимална оценка – 1 (незадоволителна),  

 Оценка – 2 (задоволителна),  

 Максимална оценка – 3 (удовлетворяваща),  

В зависимост от броя на критериите, заложени за конкретен вид услуга идеалната оценка е 

различна. Всеки потенциален доставчик се оценява – по предоставени документи, интервю и др., 

като за всеки критерий се поставя съответната оценка. Изчислява се общата оценка.  

ИЛ ГД ЛАД е приела следните критерии за одобряване на доставчици и вписването им 

като одобрени в регистъра на доставчици - СпК 606-1: 

 Да  - при обща оценка над 80%, изчислена на база „обща” /„идеална” 

 Не - при оценка под 80%, доставчика не се одобрява и се предприема пърсене на нов 
 

3.4. Оценка на доставчик  след изпълнение на доставка на  услуги и доставки 
Всеки доставчик на услуги се оценява след изпълнение на услугата по следните 

критерии: 

 Изпълнение на сроковете за доставка; 

 Изпълнение на доставка по отношение на качеството; 

 Изпълнение на доставка по отношение на количеството; 

 Пълнота на представената документация; 

 Наличие на сертификати от проведени обучения на сервизните инженери; 

 Условия на плащане; 
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 Реакция при промяна на договора. 

Оценката се документира във ФК 606-1 и се прилага към документацията. 

/досието на съответния доставчик /. 

 

4. ДОКУМЕНТИРАНЕ 

Документацията, свързана със заявяването, приемането и оценката на 

доставчиците се разглежда като записи за качеството и се архивира, съгласно ОПК 804-1 

и ОПК 705-1. 

 

5. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

 ОПК 705-1     Управление на техническите записи 

 ОПК 804-1 Управление на записите  

 ФК 606-1   Оценка на  доставчик на стоки/услуги       

 СпК 606-1 Регистър  на доставчиците на стоки и услуги  

 Закон за обществените поръчки  

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в 

Изпълнителна агенция по околна среда 


