
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 3 

 

работата на комисията, назначена със Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция по околна среда (ИАОС) за извършане на подбор на участниците и разглеждане и 
оценка на офертите по реда на чл. 104, ал. 1, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 
чл. 54 и следващи от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) по обществена поръчка с 
предмет: „Извършване на анализ на приоритетни вещества във води и седименти, посочени в 
Приложение 2 от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни 
вещества и някои други замърсители“, разделена на две обособени позиции, публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки на 20.08.2018 г. под № 00740-2018-0009 

 
На 18 октомври 2018 г., от 11:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околна 

среда,  гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 комисия, назначена със Заповед № 394 от 
26.09.2018 г. на изпълнителния директорна ИАОС, в състав: 

 
 

Председател: 
Маргарита Димитрова - Китова – директор на дирекция „Финанси, правно 

обслужване, администрация и човешки ресурси“ (ФПОАЧР), ИАОС. 
Членове: 
1. Диляна Врашкова – началник на отдел „Лаборатория за инструментални методи 

за анализ“ (ЛИМА), Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД 
ЛАД) , ИАОС; 

2. Росица Христова – юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция ФПОАЧР, ИАОС 
3. Калоян Богев – външен експерт, ВЕ-813 
4. Явор Захариев – външен експерт, ВЕ-1895  

 
 

 
проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на предлаганите ценови параметри на 
допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализ на 
приоритетни вещества във води и седименти, посочени в Приложение 2 от Наредба за стандарти 
за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители“, 
разделена на две обособени позиции:   

Обособена позиция № 1: Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в 
повърхностни води и Обособена позиция № 2: Пробонабиране и анализ на приоритетни 
вещества в седименти. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че 
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.  

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците, както и 
представители на средствата за масово осведомяване или други лица. 
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Председателят на комисията съобщи оценките на техническите предложения на 
допуснатия участник по двете обособени позиции, след което пристъпи към отваряне и 
оповестяване на предлаганите ценови параметри. 

 
По обособена позиция № 1: Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в 

повърхностни води участникът Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“ предлага обща 
цена от 1 742 000.00 лв. (един милион седемстотин четиридесет и две хиляди лева) без вкл. ДДС 
или 2 090 400.00 лв. (два милиона деветдесет хиляди и четиристотин лева) с вкл. ДДС. Цената е 
формирана, както следва: 

 
 Цифром без ДДС Словом без ДДС 
Етап 1 600 000.00  Шестстотин хиляди лева 
Етап 2 571 000.00 Петстотин седемдесет и един хиляди лева 
Етап 3 571 000.00 Петстотин седемдесет и един хиляди лева 
 

Трима от членовете на комисията подписаха всички страници на ценовото 
предложение. 

 
По Обособена позиция № 2: „Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в 

седименти“ участникът Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“ предлага обща цена в 
размер 180 000.00 (сто и осемдесет хиляди) лв. без вкл. ДДС или 216 000.00 (двеста и 
шестнадесет хиляди) лв. с вкл. ДДС. 

 
Трима от членовете на комисията подписаха всички страници на ценовото предложение 

на участника. 
 

 С това приключи публичната част от работата на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание като извърши проверка за 
съответствие на ценовите предложения с образеца на ценово предложение от документацията за 
участие, както и проверка за аритметични или други грешки.  

Комисията не констатира несъответствия.  

Предложената цена от участника не надвишава прогнозната стойност на обособените 
позиции.  

Комисията определи оценката на участника по показателя „Предлагана цена (ПЦ)“, по 
двете обособени позиции, предмет на обществената поръчка, както следва:  

Определяне на оценката по показател „Предлагана цена“ (ПЦ) 
 

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 
участие в процедурата. 

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

Оценката по Показател ПЦ: 
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ПЦmin 
ПЦ = ------------- x 40 = .......бр. точки 

ПЦn 
 

където: 
ПЦmin – минималната предложена цена без ДДС сред всички допуснати до 

оценка оферти, съгласно ценовото предложение 
ПЦn – цената без ДДС предложена в оценяваната оферта, съгласно ценовото 

предложение 
ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 
 

Обособена позиция № 1 „Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в 
повърхностни води“: 

ПЦ = 1 742 000/1 742 000 х 40 = 1 х 40 = 40 точки 
 
Обособена позиция № 2  „Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в 

седименти“: 
ПЦ = 180 000/180 000 х 40 = 1 х 40 = 40 точки 
 
Комплексната оценка на участника Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“ по 

обособена позиция № 1 е изчислява по формулата:  

КО = ТП х 60% + ПЦ х 40% = ....... бр. точки 
 

Комплексната оценка на участника Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“ 
по обособена позиция № 1: 

КО = 100 х 60% + 100 х 40% = 100 бр. точки 

Комисията извърши класиране по обособена позиция № 1: „Пробонабиране и анализ на 
приоритетни вещества в повърхностни води“ по критерий „икономически най-изгодна оферта“, 
както следва: 

 

І място – Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“ 
 
Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1: 

„Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в повърхностни води“ да бъде определен 
участника Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“ 

Комплексната оценка на участника Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“ по 
обособена позиция № 2 се изчислява по формулата:  

КО = ТП х 60% + ПЦ х 40% = ....... бр. точки 
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Комплексната оценка на участника Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“ 
по обособена позиция № 2: 

КО = 100 х 60% + 100 х 40% = 100 бр. точки 

Комисията извърши класиране по обособена позиция  № 2: „Пробонабиране и анализ на 
приоритетни вещества в седименти“ по критерий „икономически най-изгодна оферта“, както 
следва: 

І място – Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“ 
 
Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка № 2: „Пробонабиране и 

анализ на приоритетни вещества в седименти“ да бъде определен участника Обединение 
„Пробонабиране и анализи 2018“. 

 
На основание чл. 109 от ЗОП, предлага на Възложителя да сключи договор за обществена 

поръчка с Обединение „Пробонабиране и анализи 2018“, класиран на първо място и по двете 
обособени позиции в настоящата процедура. Офертата на участника отговаря напълно на 
изискванията на ЗОП и одобрената документация за участие, като същият покрива изцяло 
поставените от Възложителя критерии за подбор. 

 
Комисията проведе две заседания и състави и подписа настоящия протокол на 22.10.2018 

г. в един оригинален екземпляр. 

 
Комисия, назначена със Заповед № 394 от 26.09.2018 г. на изпълнителния директор 
на ИАОС: 
 
1. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 

ЗЗЛД 
      (Маргарита Димитрова - Китова) 
2. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 

ЗЗЛД 
      (Диляна Врашкова) 
3. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 

ЗЗЛД 
      (Росица Христова) 
4.  заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 

ЗЗЛД 
      (Калоян Богев) 
5. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с 
чл. 2 ЗЗЛД 
      (Явор Захариев) 
 

 


