
УТВЪРЖДАВАМ: 
· ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕ

ДАТА: J,,(J. О'�� ( 
ИАОС (ГЕОРГИ БАЛЧЕВ) 

От заседание на комисия, назначена със заповед № 264/25.06.2018г. на Възложителя за 
разглеждане, оценяване и :класиране на офертите, получени в резултат на обява за 
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с 
предмет: ,,Събиране, анализ и оценка на данни за горите с цел прилагане на gain

loss метода, базиран на баланса между прихода и разхода на въглерод, и 
разработване на нов изчислителен модел за изчисляване на емисиите и 
поглътителите за сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско 

стопанство (ЗПЗГС)" 

1. Днес, 19.07.2018 г., в гр. София в сградата на ИАОС с адрес бул. ,,Цар Борис III"
№ 136 бе проведено закрито заседание на комисията в състав: 

Председател: 
Емилия Велизарова - главен експерт в отдел „ИЕ"; 
Членове: 

' 
' ' 

Милда Паунова - началник отдел „Правен"; 
Симона Ивчева - специалист ПМС 66. 

В обявения срок до 17:30 часа на 14.06.2018 г. е постъпила една оферта в 
резултат на публикувана Обява с _изх. № 1574 /07.06.2018 г., а именно: 

№по Наименование на участника Дата и час на подаване Входящ номер на 
ред на офертата офертата 

1. Институт за гората - БАН 14.06.2018 г. в 14:43 часа № 01/14.06.2018 г. 

На основание чл. 188, ал.2 ЗОП, поради постъпването на една оферта със 
съобщение изх. № 1682/19.06.2018г. до заинтересованите лица е удължен срокът за. 
подаване на оферти до 17.30 ч. на 22.06.2018г. На 25.06.2018г. от 10.00 ч. се проведе 
открито заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 
оферти. Всички членове от комисията подписаха декларация за липса на обстоятелства 
по чл.103, ал. 2 ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

Комисията провери цялостта и непрозрачността на плика с офертите и пристъпи 
към отварянето му, след което обяви ценовото предложение на участника като всеки 
член на комисията подписа предложението за изпълнение предмета на поръчката и 
ценовото предложение на участника и закри публичната част на заседанието. 

11. В закрито заседание, което се проведе на 25.06.2018 г., комисията
извърши проверка на офертите на участниците и установи следното: 

1. Институт за гората - БАН

При извършената детайлна проверка на представените от учас'Fника до�ументи, 
комисията установи, че участникът е представил и попълнил всички изискуеми от 
Възложителя документи. 

чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 

във връзка с чл. 2 

от ЗЗЛД



Комисията установи, че участникът Институт за гората - БАН е подал офертата 
по обя:ва за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) - "Събиране, анализ и оценка на данни за горите с цел прилагане: на 
Gain-Loss метода, базиран на баланса между прихода и разхода на въглерод, и 
разработване на нов изчислителен модел за изчисляване на емисиите и 
поглътителите за сектор „Земеползване, изменение в земеползването и горско 
стопанство (ЗИЗГС)". Офертата отговаря на всички изисквания на Възложителя 
както и критериите за подбор, заложени в Документацията, а именно: 

Приложение № 1 -Оферта на участник; 
Приложение № 2 -Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 ЗОП; 
Приложение № 3 -Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5; 
Приложецие № 4 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим; 

Приложение № 5 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП; 
Приложение № 7 - Списък на изпълнени услуги; 
Приложение № 8 -Списък на екипа от експерти; 
Приложение № 9-Техническо предложение; 
Приложение № 1 О - Ценово предложение; 

Техническото предложение на участникът Институт за гората - БАН за 
изпълнение на обществената поръчка, за -която кандидатства напълно отговаря на 
изискванията на Възложи�_;елят. 

Представен е списък на 5 (пет) дейности и услуги, изпълнени от кандидата за 
предходните три години (Приложение № 7), които са сходни по предмет и обем с 
предмета на Обществената·поръчка. 

Списъкът на колектива (Приложение № 8) включва един ръководител на екипа и 
един ключов експерт, които има дългогодишен професионален опит, съответстващ на 
изискването на задаыието. Този опит е подкрепен с дипломи, автобиография, копия от 
документи, референции от осъществени проекти, списък с научни публикации. 

Предложената цена за изпълнение на поръчката от 29 900,00 (двадесет и девет 
хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 35880,00 (тридесет и пет хиляди и осемстотин и 
осемдесет) лева с ДДС е в рам·ките на максимално обявената прогнозна стойност. 

С оглед на гореизложените констатации, комисията единодушно взе решение да 
предложи на Възложителя да сключи договор с Институт за гората - БАН по обява за 
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) -
„Събиране, анализ и оценка на данни за горите с цел прилагане на gain-loss 
метода, базиран на баланса между прихода и разхода на въглерод, и разработване 
на нов изчи�лителен модел за изчисляване на емисиите u поглътителите за сектор 
,,Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС)" 

Дата на настоящия протокол: 19.07.2018 г. 

Членове: 

чл. 42, ал. 5 от ЗОП. във връзка с 
чл. 2 от ЗЗЛД


