УТВЪРЖДАВАМ:
с чл. 2 ЗЗЛД

заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка

ГЕОРГИ БАЛЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

ДОКЛАД
работата на комисията, назначена със Заповед № 401 от 23.11.2017 г. на изпълнителния
директор, изменена със Заповед № 286 от 24.7.2018 г. на заместник изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване 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: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания
на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от
Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по три обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания,
предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“;
Обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на
докладване съгласно чл. 12 от Дирекцтивата за за птиците (2009/147/ЕО)
Обособена позиция № 3: „Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и
проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване
съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за за птиците“.
На 24 юли 2018 г., от 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр.
София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 комисия, назначена със Заповед № 401 от 23.11.2017 г.
на изпълнителния директор, изменена със Заповед № 286 от 24.7.2018 г. на заместник
изпълнителния директор на ИАОС в състав:
Председател:
Красимир Аврамов – юрисконсулт в отдел “Правен“, дирекция ФПОАЧР.
Членове:
Калоян Богев – външен експерт, ВЕ-813
Маргарита Димитрова – началник на отдел ЧРА, дирекция ФПОАЧР
Валери Георгиев – началник отдел „Биологично разнообразие“, дирекция НСЗП, МОСВ
Теодора Лакова – главен специалист в отдел „ФСУ“, дирекция ФПОАЧР
проведе публично заседание по отваряне на представените запечатани непрозрачни опаковки по
Обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания,
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предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“ и
обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на
докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)“ на обществена поръчка с
горецитирания предмет.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи,
че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
На публичното заседание присъстваха следните упълномощени представители на
участниците:
1. Светлана Папукчиева – упълномощен представител на Обединение „ДИКОН – УБА
НАТУРА“ и на Обединение „ДИКОН-ПАРТИЦИП (Дружество по ЗЗД)
2. Аспарух Карастоянов и Стела Славчева – упълномощени представители на
„Енвеко“ С.А.
Комисията започна своята работа след получаване на представените запечатани
непрозрачни опаковки и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
В указания в обявлението за изменение и допълнителна информация от 19.07.2018 г.
срок (23 юли 2018 г. 17.30 ч.) са представени пет запечатани непрозрачни опаковки от
следните участници:
По обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията
(92/43/ЕИО)“:
1.

ДЗЗД „ЕНВИМОН“, с адрес гр. София, район Триадица, п.к. 1408 , ж.к. Иван Вазов, ул.
Димитър Манов 33, офис 2, вх. № 1 от 12.6.2018 г. 15.15. ч.;
2. Търговско обединение „ДИКОН - УБА - НАТУРА“, с адрес за кореспонденция гр.
София 1505, р-н Подуяне ж.к. Суха река, бул. „Владимир Вазов“ помещение в трафопост
до бл. 208, ет. 2, вх. № 2 от 23.07.2018 г. 15.45 ч.);
По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)“:
1. ДЗЗД „ЕНВИМОН“, с адрес гр. София, район Триадица, п.к. 1408 , ж.к. Иван Вазов, ул.
Димитър Манов 33, офис 2, вх. № 1 от 12.6.2018 г. 15.15. ч.;
2. Търговско обединение „ДИКОН - ПАРТИЦИП“, с адрес за кореспонденция гр. София
1505, р-н Подуяне ж.к. Суха река, бул. „Владимир Вазов“ помещение в трафопост до бл.
208, ет. 2, вх. № 3 от 23.07.2018 г. 15.48 ч.);
3. ЕНВЕКО С.А., с адрес Гърция, Атина, ул. Периклеус“ № 1 вх. № 4 от 23.07.2018 г. 17.00
ч.
След прочитане на имената на участниците, подали оферти, съгласно протокола по чл.
48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации в
съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки,
както следва:
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1. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от ДЗЗД
„ЕНВИМОН“ по обособена позиция 1, оповести нейното съдържание и провери за
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от
членовете на комисията, представителя на „Дикон Уба Натура“ и представителя на „Енвеко“
С.А. подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение
на участника се подписа от представителя на „Дикон Уба Натура“ и от трима членове на
комисията.
2. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от Търговско
обединение „ДИКОН - УБА - НАТУРА“ по обособена позиция 1, оповести нейното
съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Трима от членовете на комисията и представителя на „Енвеко“ С.А. подписаха
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващите
представители на участниците да подпишат техническото предложение на участника, но те
отказаха, поради което техническото предложение се подписа само от трима членове на
комисията.
3. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от ДЗЗД
„ЕНВИМОН“ по обособена позиция 2, оповести нейното съдържание и провери за
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от
членовете на комисията, представителя на „Дикон Уба Натура“ и представителя на „Енвеко“
С.А. подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение
на участника се подписа от представителя на „Енвеко“ С.А и от трима членове на комисията.
4. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от Търговско
обединение „ДИКОН - ПАРТИЦИП“ по обособена позиция 2, оповести нейното
съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Трима от членовете на комисията и представителя на „Енвеко“ С.А. подписаха
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участника.
5. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от ЕНВЕКО
С.А. по обособена позиция 2, оповести нейното съдържание и провери за наличието на
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на
комисията и представителя на Търговско обединение „ДИКОН - УБА - НАТУРА“
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на
участника.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Комисията пристъпи към
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
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Констатирано бе следното:
По обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО)“:
І. Участникът Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН – УБА НАТУРА“
(Дружество по ЗЗД), БУЛСТАТ 177072052
Обединението е създадено с подписан между страните Договор за учредяване на
Обединение „ДИКОН – УБА НАТУРА“ от 14.04.2016 г. и съгласно договора се представлява
от Вержиния Петкова Димитрова. Страните в обединението са сключили допълнително
споразумение към договора на 7.12.2017 г., с което се съгласяват, че продължават своята
съвместна дейност за участие и изпълнение на обособена позиция № 1: „Анализи и
проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от
Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“.
Обединението се състои от:
1. „Дикон Груп” ЕООД, ЕИК 121376124;
2. Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда, Австрия), FN 187010s
(идентификационен номер от Търговски регистър на Австрия).
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното
състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и
изисквания към участниците, посочени в документацията за участие в откритата процедура,
комисията констатира следното:
1.
Относно ЕЕДОП на обединението: В ЕЕДОП не е декларирано липсата на
основание за отстраняване по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество. Липсата на това основание за отстраняване следва да се
декларира в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални основания за
изключване;
2.
Относно ЕЕДОП на „Дикон груп“ ЕООД: В ЕЕДОП не е декларирано липсата
на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество. Липсата на това основание за отстраняване следва да се
декларира в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални основания за
изключване.
3. Относно ЕЕДОП на Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда,
Австрия),

Представен е ЕЕДОП за Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна
среда, Австрия) на английски език, подписан с електронни подписи. Представеният ЕЕДОП на
Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда, Австрия) на български език не е
подписан с електронен подпис в съответствие с разяснение № 11750-1298 от 09.05.2018 г.

С оглед обстоятелството, че Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по
околна среда, Австрия) е чуждестранно лице и информация от публичен регистър, на български
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език, не е достъпна за комисията, то не може да се направи обоснован извод, че представеният
ЕЕДОП е подписан от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във
вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП,
участникът да представи списък – декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП, в която са посочени лицата,
които представляват, управляват и контролират Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по
околна среда, Австрия), съгласно законодателството на държавата, в която този член на
обединението е установен. Декларацията следва да е подписана от лице, което представлява
дружеството.

В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по чл.69 от
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Липсата на това основание за отстраняване следва да се декларира в Раздел Г: Други основания
за изключване, Специфични национални основания за изключване.
Комисията изиска от участника Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН –
УБА НАТУРА“ (Дружество по ЗЗД) да представи:
1. За обединението: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или допълнена информация,
във връзка с гореизложените констатации;
2. За „Дикон груп“ ЕООД: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или допълнена
информация, във връзка с гореизложените констатации;
3. За Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда, Австрия): а) нов
ЕЕДОП на български език, подписан от лицата, които представляват, управляват и
контролират лицето, посочени в списъка- декларация ; б) списък – декларация на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл.
40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП, в която са посочени лицата, които представляват, управляват
и контролират Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда, Австрия),
съгласно законодателството на държавата, в която този член на обединението е
установен. Декларацията следва да е подписана от лице, което представлява
дружеството.
ІІ. Участникът ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД)
Консорциумът е създаден с подписан между страните Договор за учредяване на
Консорциум ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) и съгласно договора се представлява от Борис
Тодоров Каракушев. Страните в обединението са сключили 2 бр. допълнителни споразумения
към договора за своята съвместна дейност за участие и изпълнение на обособена позиция № 1:
„Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване
съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“.
Обединението се състои от:
1. „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
2. „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
3. „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД;
4. “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
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5.

ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ „СИНИША СТАНКОВИЧ“ КЪМ
БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт за биологични изследвания
„Синиша Станковић“ Универзитет у Београду

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното
състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и
изисквания към участниците, посочени в документацията за участие в откритата процедура,
комисията констатира следното:
1.
Относно ЕЕДОП на обединението: Не е посочен БУЛСТАТ на обединението. В
ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Липсата на
това основание за отстраняване следва да се декларира в Раздел Г: Други основания за
изключване, Специфични национални основания за изключване;
2.
3.
4.
6.
7.

Не е представен ЕЕДОП за „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
Не е представен ЕЕДОП за „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
Не е представен ЕЕДОП за „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД
Не е представен ЕЕДОП за “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
Не е представен ЕЕДОП за ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
„СИНИША СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС)
(Институт за биологични изследвания „Синиша Станковић“ Универзитет у Београду

Комисията изиска от участника Консорциум ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) да
представи:
1.
За обединението: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или допълнена
информация, във връзка с гореизложените констатации;
2.
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, подписан от задължените лица
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, както следва:
• Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
• „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
• „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД;
• “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
• ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ „СИНИША СТАНКОВИЧ“ КЪМ
БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт за биологични изследвания
„Синиша Станковић“ Универзитет у Београду
3.
За всеки участник в обединението да се представи отделна декларация по чл. 54,
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, която съдържа всички задължени лица, според чл. 40, ал. 2 от
ППЗОП. Всяка декларация следва да е подписана от лице, което представлява съответното
дружество.
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По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за за птиците (2009/147/ЕО)“:
І. Участникът ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД)
Консорциумът е създаден с подписан между страните Договор за учредяване на
Консорциум ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) и съгласно договора се представлява от Борис
Тодоров Каракушев. Страните в обединението са сключили 2 бр. допълнителни споразумения
към договора за своята съвместна дейност за участие и изпълнение на обособена позиция № 2:
„Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12
от Директивата за за птиците (2009/147/ЕО)“:
Обединението се състои от:
1. „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
2. „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
3. „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД;
4. “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
5. ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ „СИНИША СТАНКОВИЧ“ КЪМ
БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт за биологични изследвания
„Синиша Станковић“ Универзитет у Београду
1.
Относно ЕЕДОП на обединението: В ЕЕДОП не е посочен БУЛСТАТ на
обединението. В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по чл.69 от
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Липсата на това основание за отстраняване следва да се декларира в Раздел Г: Други основания
за изключване, Специфични национални основания за изключване.
2.
3.
4.
5.
6.

Не е представен ЕЕДОП за „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
Не е представен ЕЕДОП за „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
Не е представен ЕЕДОП за „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД
Не е представен ЕЕДОП за “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
Не е представен ЕЕДОП за ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
„СИНИША СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС)
(Институт за биологични изследвания „Синиша Станковић“ Универзитет у Београду.

Комисията изиска от участника Консорциум ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) да
представи:
1.
За обединението: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или допълнена
информация, във връзка с гореизложените констатации;
2.
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, подписан от задължените лица
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, както следва:
• Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
• „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
• „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД;
• “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
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• ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ „СИНИША СТАНКОВИЧ“ КЪМ
БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт за биологични изследвания
„Синиша Станковић“ Универзитет у Београду
3. За всеки участник в обединението да се представи отделна декларация по чл. 54, ал. 2 и
чл. 55, ал. 3 от ЗОП, която съдържа всички задължени лица, според чл. 40, ал. 2 от
ППЗОП. Всяка декларация следва да е подписана от лице, което представлява
съответното дружество.
ІІ. Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН-ПАРТИЦИП“ (Дружество по ЗЗД):
Обединението е създадено с подписан между страните Договор за учредяване на
Обединение „ДИКОН-ПАРТИЦИП“ от 21.12.2017 г. и съгласно договора се представлява от
Вержиния Петкова Димитрова.
Обединението се състои от:
1. „Дикон Груп” ЕООД, ЕИК 121376124;
2. Партицип ГмбХ
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното
състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и
изисквания към участниците, посочени в документацията за участие в откритата процедура,
комисията констатира следното:
1.
Относно ЕЕДОП на обединението: Не е посочен БУЛСТАТ на обединението. В
ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Липсата на
това основание за отстраняване следва да се декларира в Раздел Г: Други основания за
изключване, Специфични национални основания за изключване;
2.
Относно ЕЕДОП на „Дикон груп“ ЕООД: В ЕЕДОП не е декларирано липсата
на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество. Липсата на това основание за отстраняване следва да се
декларира в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални основания за
изключване.
3. Относно ЕЕДОП на Партицип ГмбХ:

Представен е ЕЕДОП за Партицип ГмбХ на английски език, подписан с
електронни подписи. Представеният ЕЕДОП на Партицип ГмбХ, на български език не е
подписан с електронен подпис в съответствие с разяснение № 11750-1298 от 09.05.2018 г.

С оглед обстоятелството, че Партицип ГмбХ е чуждестранно лице и информация
от публичен регистър, на български език, не е достъпна за комисията, то не може да се направи
обоснован извод, че представеният ЕЕДОП е подписан от задължените лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП. Предвид гореизложеното и
на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът да представи списък – декларация на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от
ППЗОП, в която са посочени лицата, които представляват, управляват и контролират Партицип
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ГмбХ,, съгласно законодателството на държавата, в която този член на обединението е
установен. Декларацията следва да е подписана от лице, което представлява дружеството.

В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по чл.69 от
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Липсата на това основание за отстраняване следва да се декларира в Раздел Г: Други основания
за изключване, Специфични национални основания за изключване.
Комисията изиска от участника „ДИКОН-ПАРТИЦИП“ да представи:
1. За обединението„ДИКОН-ПАРТИЦИП“ нов ЕЕДОП, който съдържа променена
или допълнена информация, във връзка с гореизложените констатации;
2. За „Дикон груп“ ЕООД: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или допълнена
информация, във връзка с гореизложените констатации;
3. За „Партицип ГмбХ “ : а) нов ЕЕДОП на български език, подписан от лицата, които
представляват, управляват и контролират лицето, посочени в списъка - декларация ; б)
списък – декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.
3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП, в която са посочени лицата, които
представляват, управляват и контролират с Партицип ГмбХ съгласно
законодателството на държавата, в която дружеството е установено. Декларацията
следва да е подписана от лице, което представлява дружеството.
ІІІ. Участникът ЕНВЕКО СА., EL 094327985
В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Липсата на
това основание за отстраняване следва да се декларира в Раздел Г: Други основания за
изключване, Специфични национални основания за изключване.
Участникът е представил декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, която съдържа списък на
всички задължени лица по смисъла на чл 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. В декларацията са
посочени следните лица:
„Лица, които представляват участника са: 1. СПИРИДОН ПАПАГРИГОРИУ –
председател на Борда на директорите и Изпълнителен директор.
Лица, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са: 2.
СПИРИДОН ПАПАГРИГОРИУ – председател на Борда на директорите и Изпълнителен
директор. 3. АНА ПАПАДАКИ – Член на Борда на директорите; 4. СТИЛЯНОС
АЛЕКСАНДРОС ПАПАГРИГОРИУ – Член на Борда на директорите; 5. ГЕОРГИОС
КОТЗАГЕОРГИС – Член на Борда на директорите; 6. СОТИРИОС КАРПОДИНИС – Член на
Борда на директорите;“
Представен е ЕЕДОП подписан от Спиридон Папагригориу – председател на борда на
директорите и изпълнителен директор. Подписаният електронно ЕЕДОП е в формат pdf от
който е видно, че подписите на останалите лица посочени в списъка- декларация са положени
саморъчно.
Комисията изиска участника ЕНВЕКО СА да представи нов електронно подписан ЕЕДОП
от лицата, съгласно чл. 40, ал.2 т.9 от ППЗОП.
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Предвид направените констатации комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
І. Участниците в процедурата да бъдат уведомени, като им бъде изпратен настоящия
протокол.
ІІ. Документите, изискани от участниците да се представят в запечатан, непрозрачен
плик в срок от 5 (пет) работни дни, в рамките на работното време – от 9.00 – 17.30 ч. в
сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, с адрес гр. София 1618, бул. „Цар
Борис ІІІ“ № 136. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон,
факс и електронен адрес, наименование на поръчката и надпис: „Допълнителни
документи по обособена позиция …………………..“.
ІІІ. Срокът за представяте на документите по предходната точка е 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на протокола.
Комисията състави и подписа Протокол № 1 от дейността си на 09.08.2018 г. в един
оригинален екземпляр.
На 10.09.2018 г., от 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр.
София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 комисията в пълен състав проведе заседание по
проверка на допълнително представените на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи от
следните участници:
По обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията
(92/43/ЕИО)“:
1.

ДЗЗД „ЕНВИМОН“, с адрес гр. София, район Триадица, п.к. 1408 , ж.к. Иван Вазов, ул.
Димитър Манов 33, офис 2;
2. Търговско обединение „ДИКОН - УБА - НАТУРА“, с адрес за кореспонденция гр.
София 1505, р-н Подуяне ж.к. Суха река, бул. „Владимир Вазов“ помещение в трафопост
до бл. 208, ет. 2;
По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за за птиците (2009/147/ЕО)“:
1. ДЗЗД „ЕНВИМОН“, с адрес гр. София, район Триадица, п.к. 1408 , ж.к. Иван Вазов, ул.
Димитър Манов 33, офис 2;
2. Търговско обединение „ДИКОН - ПАРТИЦИП“, с адрес за кореспонденция гр. София
1505, р-н Подуяне ж.к. Суха река, бул. „Владимир Вазов“ помещение в трафопост до бл.
208, ет. 2;
3. ЕНВЕКО С.А., с адрес Гърция, Атина, ул. Периклеус“ № 1.
Комисията установи следното:
По обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО)“:
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І. Участникът Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН – УБА НАТУРА“
(Дружество по ЗЗД), БУЛСТАТ 177072052 е представил:
1. ЕЕДОП на обединението в електронен вид, подписан с електронен подпис от
задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в който в Раздел Г:
Други основания за изключване, Специфични национални основания за изключване е
декларирана липсата на основание за отстраняване по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. ЕЕДОП на „Дикон груп“ ЕООД в електронен вид, подписан с електронен подпис от
задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП , в който в Раздел Г:
Други основания за изключване, Специфични национални основания за изключване е
декларирана липсата на основание за отстраняване по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. ЕЕДОП за Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда, Австрия) на
български език, в електронен вид, подписан с електронни подписи от задължените лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, посочени в представения списък –
декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
В ЕЕДОП, в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални
основания за изключване, е декларирана липсата на основание за отстраняване по чл. 69
от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Първоначално и допълнително представените документи доказват съответствието на
участника Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН – УБА НАТУРА“ с изискванията
по чл. 63, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
ІІ. Участникът ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД)
1. ЕЕДОП на обединението, в електронен вид, подписан с електронен подпис пот
задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в който е посочен
БУЛСТАТ на обединението. В ЕЕДОП в Раздел Г: Други основания за изключване,
Специфични национални основания за изключване е декларирана липсата на основание
за отстраняване по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество.
2. Представен е ЕЕДОП за „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД, в електронен
вид, подписан с електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и
чл. 55, ал. 3 от ЗОП, посочени в представения списък – декларация на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
3. Представен е ЕЕДОП за „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”), в електронен вид, подписан с
електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП, посочени в представения списък – декларация на всички задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
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4. Представен е ЕЕДОП за „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД, в електронен вид, подписан с
електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП, посочени в представения списък – декларация на всички задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
5. Представен е ЕЕДОП за „ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС” АД, в
електронен вид, подписан с електронни подписи от задължените лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, посочени в представения списък – декларация на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
6. Представен е ЕЕДОП за ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ „СИНИША
СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт за
биологични изследвания „Синиша Станковић“ Университет у Београду, в електронен
вид, подписан с електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и
чл. 55, ал. 3 от ЗОП, посочени в представения списък – декларация на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
Първоначално и допълнително представените документи доказват съответствието на
участника ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) с изискванията по чл. 63, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от
ЗОП.
По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за за птиците (2009/147/ЕО)“:
І. Участникът ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД)
1.
ЕЕДОП на обединението, в електронен вид, подписан с електронен подпис от
задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в който е посочен БУЛСТАТ
на обединението. В ЕЕДОП в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични
национални основания за изключване е декларирана липсата на основание за отстраняване по
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество.
2.
Представен е ЕЕДОП за „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД, в
електронен вид, подписан с електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2
и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, посочени в представения списък – декларация на всички задължени лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
3.
Представен е ЕЕДОП за „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”), подписан с електронни
подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, посочени в
представения списък – декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.
55, ал. 3 от ЗОП.
4.
Представен е ЕЕДОП за „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД, в електронен вид, подписан с
електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП,
посочени в представения списък – декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
5.
Представен е ЕЕДОП за „ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС” АД, в
електронен вид, подписан с електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2
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и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, посочени в представения списък – декларация на всички задължени лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
6.
Представен е ЕЕДОП за ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
„СИНИША СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт за
биологични изследвания „Синиша Станковић“ Университет у Београду, в електронен вид,
подписан с електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП, посочени в представения списък – декларация на всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
Първоначално и допълнително представените документи доказват съответствието на
участника ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) с изискванията по чл. 63, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от
ЗОП.
ІІ. Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН-ПАРТИЦИП“ (Дружество по ЗЗД):
1.
ЕЕДОП на обединението, в електронен вид, подписан с електронен подпис от
задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в който в Раздел Г: Други
основания за изключване, Специфични национални основания за изключване е декларирана
липсата на основание за отстраняване по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.
ЕЕДОП на „Дикон груп“ ЕООД, в електронен вид, подписан с електронен подпис
от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в който в Раздел Г: Други
основания за изключване, Специфични национални основания за изключване е декларирана
липсата на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.
ЕЕДОП за Партицип ГмбХ на български език, в електронен вид, подписан с
електронни подписи от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП,
посочени в представения списък – декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. В ЕЕДОП, в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични
национални основания за изключване, е декларирана липсата на основание за отстраняване по
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Първоначално и допълнително представените документи доказват съответствието на
участника Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН-ПАРТИЦИП“ с изискванията по
чл. 63, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

ІІІ. Участникът ЕНВЕКО СА., EL 094327985
Представен е ЕЕДОП, в електронен вид, подписан с електронни подписи от задължените
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, посочени в представения списък –
декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
Първоначално и допълнително представените документи доказват съответствието на
участника ЕНВЕКО СА. с изискванията по чл. 63, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
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Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническите предложения
на допуснатите участници.
Комисията обсъди поставения въпрос от представители на участниците, присъствали на
публичното заседание по отваряне на подадените оферти, свързан с номерацията на
техническите предложения на участници в процедурата.
Действително след извършен преглед на техническите предложения на участниците,
комисията установи, че някои от документите в техническото предложение на участника ДЗЗД
„Енвимон“не са номерирани последователно, а една част от документите не са номерирани.
Съдържащият се график в техническото предложение на „Енвеко“ С.А. не е номериран.
Комисията счита, че въпросния пропуск е от категорията на формалните, поради което е
несъществен и не следва да води до отстраняването от участие в процедурата на участник.
Установеното изискване за номерация има само организационен ефект върху офертата – изисква
представянето на документите в последователен ред, но не е от естество да доведе до непълнота
на офертата или да опорочи разглеждането и класирането на оферта, чиито страници не са
номерирани. В този смисъл липсата на номерация на офертата на даден участник не би повлияла
по никакъв начин върху оценяването й, нито по отношение на възможността за изпълнение на
поръчката и поставените изисквания в тази насока. Върху документите се съдържат четири
различни подписа, което се явява достатъчна предпоставка за разглеждане и оценка на
техническите предложения на участниците.
Комисията продължи своята работа и установи следното:
По обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО)“:
1. Участникът ДЗЗД „ЕНВИМОН“ е представил предложение за изпълнение на
поръчката, което съдържа:
а) предложение за изпълнение на поръчката (Образец 2), в съответствие с изискванията
на документацията за участие.
б) приложение към предложението за изпълнение на поръчката, което съдържа
Организация и методология за изпълнение на поръчката ведно с График за изпълнение на
дейностите, Приложение 1 План за качество, Приложение 2 Управление на риска, Приложение
3 Процедура по архивиране, Приложение 4 Процедура за администриране и докладване на
нередности; Приложение 5 Комункационен план.
Кратко описание на предложението на ДЗЗД „ЕНВИМОН“:
Част Организация и методология за изпълнение на поръчката съдържа:
Въведение и встъпителен анализ, като в началото са направени коментари по
документацията за обществена поръчка, включващи: Коментари по документацията,
Източниците на информация, Правната и Институционална рамка, Начална дата и период на
изпълнение. Изведени са резултатите по предвидените дейности. В следващата част от офертата
са представени Ключови въпроси, свързани с постигане на целите на договора, Времева рамка
на договора, подхода и екипа.
Коментари по документацията за обществена поръчка, включващи: Коментари по
документацията, Източниците на информация, Правната рамка, Институционалната рамка,
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Специфичните цели съгласно дейностите в документацията и Начална дата и период на
изпълнение.
Мнение по основните въпроси- засегнати са ключови въпроси, свързани с постигане на
целите на договора, като са предвидени следните дейности за постигане на заложените цели и
постигане на желаните резултати:
Дейност 1, Преглед на постъпилите бележки по оценките и данните от предходното
докладване
Дейност 2, Преглед, систематизиране и първичен анализ на налични данни и ин-формация
Дейност 3, Проучване на опита и добрите практики в държави членки на ЕС
Дейност 4, Преглед на наличните методики
Дейност 5, Изготвяне на национална концепция за мониторинг
Дейност 6, Организиране на експертна работна група и обсъждане на национална-та
концепция за мониторинг
Дейност 7, Разработване/преработване/допълване на методики
Дейност 8, Подготовка на програма за мониторинг и картиране:
Дейност 9, Сформиране на екипи за теренната работа и обучение на теренните експерти
Дейност 10, Извършване на теренни проучвания и набиране на данни и нформация
Дейност 11, Обработване, обобщаване и анализ на резултатите от теренните про-учвания у
наличните данни
Дейност 12, Определяне/преработване на референтни стойности
Дейност 13, Изготвяне на оценки за природозащитното състояние
Дейност 14, Изготвяне на карти на разпространението на целеви обекти
Дейност 15, Допълване/преработване на стандартните формуляри за защитените зони
Дейност 16, Експертни работни групи за обсъждане на оценките на природозащитното
състояние
Дейност 17, Изготвяне на анализ на резултатите и разходите/ползите
Дейност 18, Подкрепа на Възложителя при комуникацията с ЕТС
Дейност 19, Попълване на формулярите по докладване и подготовката им за представяне
на ЕТС
Дейност 20, Преглед, анализ и отстраняване на пропуски по докладването на базата на
коментари на ЕТС.
Времевата рамка на договора е съобразена със сроковете, заложени в проекта.
Разработването на стратегията и графика е съобразено с крайните срокове за докладване и
изпълнение на договора. Участникът е посочил, че графикът подлежи на актуализация към
датата на подписване на договора.
Част Стратегия за изпълнение на поръчката съдържа описание на подхода, чрез който
изпълнителя ще изпълни поръчката, Организационна структура, Екип на проекта.
Заложеният подход се основава на изпълнението на следните дейности:
- Внимателно и детайлно планиране на дейностите в тяхната последователност и
обвързаност помежду им;
-

Навременно осигуряване на висококвалифициран експертен екип, който да окаже
необходимата специфична експертиза за изпълнение на дейностите по проекта;

-

Разпределение на задачите по проекта между експертите от консултантския екип и
контрол за качественото и навременно изпълнение на тези задачи;

-

Установяване на добър и конструктивен диалог и комуникации на консултантския екип с
Възложителя и с другите заинтересовани страни;
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-

Следене и вземане предвид при осъществяването на проекта на всички евентуални
промени в релевантното към проекта българско и европейско законодателство, правила и
изисквания на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”;

-

Прилагане на вътрешна система за мониторинг за напредъка по проекта, контрол на
качеството, както и система за управление на риска;

-

Оперативно информиране на Възложителя за всички установени основни проблеми по
изпълнението на договорите в обхвата на проекта, изготвяне на предло-жения за
отстраняване на пречките и трудностите и за решаване на проблемите;

-

Разглеждане на дейностите в обхвата на проекта в тяхната логична обвързаност и
последователност във времето.

Разписани са дейности и поддейностите към тях, като за всяка дейност/задача са посочени:
- Времевия интервал за изпълнение, съответстващ на графика; Плана за работа, като за
всяка дейност/задача е посочено с кои от очакваните резултати кореспондира;
Разпределението на задачите в йерархията на отделните експерти за всяка от дейностите
по етапи и в съответствие с организационната структура и Контекста и подхода за всяка
дейност и задача.
-

Идентифицирани са критични фактори за успех и навременно изпълнение на различните
задачи и дейности, описани в плана за работа.

При изпълнение на обществената поръчка, и свързаните с това рискове и специфика на
конкретната обществена поръчка, участника предлага механизъм за управлението, който
разписан в следните документи:
Приложение 1 План за качество
Приложение 2 Управление на риска
Приложение 3 Процедура по архивиране
Приложение 4 Процедура за администриране и докладване на нередности;
Приложение 5 Комункационен план
Представеният график на дейностите посочва времевата рамка за изпълнение на договора.
Графикът съдържа: Раздел „Дейности“ с времето, последователността и продължителността на
дейностите и поддейностите на изпълнение; Раздел „Ключови резултати“ с идентификацията и
времето на важните събития при изпълнение на проекта, и докладването; Раздел „Персонал“ с
персонала и неговата ангажираност в зависимост от графика на останалите дейности по проекта.
Планираният график на дейностите е разработен при спазване на логическата
последователност и взаимообвързаност на дейностите, както и при спазване на всички крайни
срокове определени с документацията за участие. В раздел „Дейности“ са представени всички
дейности съгласно изискванията на ТС, като са предложени отделни задачи. В този раздел е
посочено и разпределението на дейностите между партньорите в Консорциума; В раздел
„Ключови резултати“ са дадени резултатите, които се очаква да се постигнат, съответстващи на
изпълнението на определените задачи. Представени са всички доклади, като са групирани в две
групи: (1) доклади за отчитане на напредъка; и (2) специални доклади от изпълнение на
дейностите по договора; В раздел „Персонал“ са представени експертите, групирани в отделни
групи.
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Комисията констатира, че техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“ по
отношение на минималното съдържание отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в
документацията за участие.
По отношение на изпълнение на изискванията относно ключовите експерти,
комисията установи следното:
•
•

За ключов експерт 1 – Ръководител на екипа са представени:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ, придружено с превод на български език, за получено висше образование по
лесовъдство и околна среда към катедра по Лесовъдство и околна среда, Факултет
„Геотехнически науки“. Образованието на експерта съответства с поставените от
Възложителя изисквания за висше образование с професионална квалификация
„Горско стопанство“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 5 години. Представено е
копие на сертификат от работодателя, придружено с превод на български език, с
което се удостоверява 25 години, 5 месеца и 20 дни общ професионален опит по
придобитата специалност към датата на подаване на офертата.
- Специфичен професионален опит на ръководна позиция в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Участникът е представил
копие на документ, придружено с превод на български език, за удостоверяване на
специфичния опит. В документа са посочени общо 15 проекта, но само в два от тях
експертът е участвал на ръководна позиция в изпълнението на услуги с обхват,
посочен в документацията за участие: проект № 14. „Контрол и оценка на
състоянието на опазване на видовете местообитания от Общностен интерес в Гърция“
с обхват: изготвяне на отделни дейности, свързани с докладването по чл. 17 на
Директивата
за
местообитанията
и
проект № 15 „Описание на континенталните обитания и районите на мрежа
ПРИРОДА 2000 на Централна Гърция“.
Въз основа на представените документи комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 2 – Безгръбначни животни са представени:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома,
придружено с превод на български език, от която е видно, че експертът е магистър на
биологическите науки. Образованието на експерта съответства на поставените от
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Възложителя изисквания за висше образование с професионална квалификация
„Биология“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на сертификат от работодателя 01-2297/3.10.2017, удостоверяващ 21 години, 5
месеца и 12 дни общ професионален опит по придобитата специалност към датата на
подаване на офертата. Документът е на английски език и към него е представен
превод на български език.
- Специфичен професионален опит като експерт по безгръбначни животни в екип,
изпълнил услуги с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект.
Представено е копие на документ, придружено с превод на български език,
удостоверяващ специфичния опит - Референция № 01-2296/03.11.2017 г., от която е
видно, че лицето притежава специфичен опит като експерт по макробезгръбначни,
координатор проект и ръководител на екипи, изпълнили към датата на подаване на
офертата общо четири проекта/договора. Комисията признава три от представените
проекти за специфичен професионален опит като експерт по безгръбначни животни в
проекти с обхват, посочен в техническата спецификация, а именно проектите описани
в представения документ под № № 2, 3 и 4, тъй като попадат в следния обхват:
- проект № 2. „Екологичен базов доклад за проекта Тимок Голд (Източна Сърбия)“ с
обхват: разработване на планове и програми за опазване на видове и местообитания в
обхвата на еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република Сърбия, вкл.
картиране на местообитанията, оценка на биологичното разнообразие,
характеризиране на местообитанията;
- проект № 3. „Изследване на биологичния мониторинг на реките и езерата/
резервоарите в Босна и Херцеговина“ с обхват: отделни дейности по докладване по
чл. 17 от Директивата за местообитанията;
- проект № 4. „Проект ALARM (Оценка на големи екологични рискове за
биоразнообразието с тествани методи) с обхват: разработване на планове/програми за
опазване на видове и местообитания в обхвата на Директивата за местообитанията.
Въз основа на представените документи комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания, поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 3 – Риби са представени:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома,
придружено с превод на български език, от която е видно, че експертът е магистър на
биологическите науки. Образованието на експерта съответства на поставените от
Възложителя изисквания за висше образование с професионална квалификация
„Биология“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на трудова книжка № 641874/1980, придружено с превод на български език,
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удостоверяваща 24 години, 4 месеца и 12 дни общ професионален опит по
придобитата специалност към датата на подаване на офертата.
-

Специфичен професионален опит като експерт по риби в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е копие на
документ, придружено с превод на български език, удостоверяващ специфичния опит
- Референция № 01-2512/5.12.2017, от която е видно, че лицето притежава
специфичен опит като ихтиолог, специалист по рибите в екипи, изпълнили към датата
на подаване на офертата общо 8 проекта/договора. В автобиографията на експерта са
посочени следните 3 проекта/договора, които фигурират и в референцията:

- проект № 1. „Биологични елементи при прилагането на ЕС Директивата за водите за
Сърбия” с обхват: разработване на планове и програми за опазване на видове и
местообитания в обхвата на еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република
Сърбия, оценка на екологичното състояние на видовете.
- проект № 3. „Биологични елементи при прилагането на на ЕС Директивата за водите
за Сърбия” с обхват: разработване на планове и програми за опазване на видове и
местообитания в обхвата на еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република
Сърбия, оценка на екологичното състояние на видовете.
- проект № 7. „Прилагане на биологични елементи при оценката на екологичното
състояние на водите за района на Сърбия” е с обхват: разработване на планове и
програми за опазване на видове и местообитания в обхвата на еквивалентния на ЗЗТ
национален закон на Република Сърбия. оценка на екологичното състояние на
видовете.
Въз основа на представените документи комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
За ключов експерт 4 – Земноводни и влечуги са представени:
•

Декларация за разположение на експерта;

•

Автобиография на експерта, към която са приложени следните документи и
доказателства, удостоверяващи декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома,
придружено с превод на български език, от която е видно, че експертът е магистър на
биологическите науки. Образованието на експерта съответства на поставените от
Възложителя изисквания за висше образование с професионална квалификация
„Биология“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на трудова книжка, придружено с превод на български език, удостоверяваща 32
години, 1 месеца и 17 дни общ професионален опит по придобитата специалност към
датата на подаване на офертата.
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- Специфичен професионален опит като експерт по земноводни и влечуги в екип,
изпълнил услуги с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект.
Представено е копие на три референции, придружени с превод на български език,
удостоверяващи специфичния опит на експерта по три проекта:
- референция № 01-2300/03.11.2017 г., от която е видно, че лицето притежава
специфичен опит като ръководител на херпетологичния екип, изпълнил към датата на
подаване на офертата проект „Еволюция в хетерогенните среди, проведен от 2002 г.
до 2005 г.“, който е съответстващ на обхвата, посочен в техническата спецификация, а
именно: разработване на планове и програми за опазване на видове и местообитания в
обхвата на еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република Сърбия, вкл.
мониторинг на влечуги в защитените територии.
- референция № 01-2298/03.11.2017 г., от която е видно, че лицето притежава
специфичен опит като ръководител на херпетологичния екип, изпълнил към датата на
подаване на офертата проект „Еволюция в хетерогенните среди, проведен от 2006 г.
до 2010 г.“, който е съответстващ на обхвата, посочен в техническата спецификация, а
именно: разработване на планове и програми за опазване на видове и местообитания в
обхвата на еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република Сърбия, вкл.
мониторинг на влечуги в защитените територии;
- референция № 01-2299/03.11.2017 г., от която е видно, че лицето притежава
специфичен опит като експерт по земноводни и влечуги в екип, изпълнил към датата
на подаване на офертата проект „Разнообразие на земноводните и влечугите в
Национален парк Джерап“, който е съответстващ на обхват, посочен в техническата
спецификация, а именно: разработване на планове и програми за опазване на видове и
местообитания в обхвата на еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република
Сърбия, включително оценка на популациите на видовете и консервационния статус.
Въз основа на представените документи комисията констатира, че ключовият експерт
отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 5 – Бозайници
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома
№ 511007 от 21.09.2007 за завършено висше образование, по специалност „Екология
и защита на околната среда.“ Образованието на експерта съответства с поставените от
Възложителя изисквания за висше образование с професионална квалификация
„Екология“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на трудова книжка № 390385/ 3440/С5, придружено с превод на български език.
С документа се удостоверява 11 години, 9 месеца и 12 дни общ професионален опит
по придобитата специалност към датата на подаване на офертата.
- Специфичен професионален опит като експерт по Бозайници в екип, изпълнил услуги
с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е копие на
три отделни референции, придружени с превод на български език, удостоверяващи
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специфичния опит на експерта по три различни проекта:
- референция № 01-2472 / 30.11.2017 г., от която е видно, че лицето притежава
специфичен опит като експерт по видовете бозайници в екип, изпълнил към датата на
подаване на офертата проект „Еволюция в хетерогенна среда: Механизми за
приспособяване, опазване на биологичното разнообрази и биомониторинг“, който е
съответстващ на обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно:
разработване на планове и програми за опазване на видове и местообитания в обхвата
на еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република Сърбия;
- референция от 30.11.2017 г., от която е видно, че лицето притежава специфичен
опит като експерт по бозайниците в екип, изпълнил към датата на подаване на
офертата „Мониторинг на популациите от европейски бобър (Castor fiber), L., 1758
популации след реинтродукция“, който е съответстващ на обхват, посочен в
техническата спецификация, а именно: изпълнение на програми за опазване на
видовете бозайници и местообитанията в обхвата на Директивата за местообитанията,
разработване на програми за опазване на видовете.
- референция № 01-2505/04.12.2017 г., от която е видно, че лицето притежава
специфичен опит като експерт по бозайници в екип, изпълнил към датата на подаване
на офертата проект Екологичен базов доклад за проекта Тимок Голд (Източна
Сърбия), който е съответстващ на обхват, посочен в техническата спецификация, а
именно: разработване на планове и програми за опазване на видове и местообитания в
обхвата на еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република Сърбия и обхвата на
Директивата за местообитавия, вкл. картиране на местообитанията, оценка на
биологичното разнообразие, характеризиране на местообитанията.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че
ключовият експерт отговаря на минималните изисквания поставени от
възложителя.
•
•

За ключов експерт 6 – Прилепи
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Предоставено е копие на
диплома № 4602/11.2.2002, придружена с превод на български език, за висше
образование със степен и професионална квалификация „Магистър на биологически
науки“. Образованието на експерта съответства с поставените от Възложителя
изисквания за степен и професионална квалификация „Биология“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на трудова книжка № 135092 / 113 / 1-1118/91, придружена с превод на
български език, удостоверяваща 26 години, 8 месеца и 16 дни общ професионален
опит по придобитата специалност към датата на подаване на офертата.
- Специфичен професионален опит като експерт по прилепи в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Участникът е представил
копие на две отделни референции, удостоверяващи специфичния опит на експерта по
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три различни проекта:
- референция № 006/17/0 / 4.12.2017 г., от която е видно, че лицето притежава
специфичен опит като експерт по прилепите в екип, изпълнил към датата на подаване
на офертата проект „Подземни убежища на прилепите и тяхното значение за
опазването на фауната от видове прилепи“, който е съответстващ на обхвата, посочен
в техническата спецификация, а именно: разработване на програми за опазване на
видовете прилепи и опазване на меостообитанията в обхвата на директивата за
местообитанията и еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република Сърбия;.
Разнообразие на прилепите и екология, инвентаризация на подземни убежища и
местообитания
на
видовете
прилепи;
- референция № 1640/ 05.12.2017 г., от която е видно, че лицето притежава
специфичен опит като експерт по прилепите и бозайниците в екипи, изпълнили към
датата на подаване на офертата два проекта съответстващи на обхвата, посочен в
техническата спецификация, а имено:
* “Разнообразие на фауната от видове прилепи в Сърбия. Национален план за
действие за консервационни дейности и подготовка за приемане на международни
договори”, който е обхват: разработване на програми за опазване на видовете
прилепи и опазване на местообитанията в обхвата на Директивата за местообитанията
и на еквивалентния на ЗЗТ национален закон на Република Сърбия
* „Инвентаризация, мониторинг и консервационни мерки за видовете прилепи и
други видове бозайници в защитените природни зони на Белград (Парк Пионирски,
Парк Академски, Остров „Голямата война“)“, който е с обхват: изпълнение на
консервационни дейности в обхвата на Директивата за местообитанията и Закона за
защитените територии.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че
ключовият експерт отговаря на минималните изисквания поставени от
възложителя.
•
•

За ключов експерт 7 – Висши растения и мъхове
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
удостоверение 586/11.2.2002 за получена диплома за висше образование от „Катедра
Горско стопанство и околна среда“ към Факултет Геотехнически науки“, придружено
с превод на български език. Образованието на експерта съответства с поставените от
Възложителя изисквания за висше образование с професионална квалификация
„Горско стопанство“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на сертификат от работодателя, придружен с превод на български език,
удостоверяващ 14 години, 4 месеца и 18 дни общ професионален опит по
придобитата специалност.
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- Специфичен професионален опит като експерт по висши растения и мъхове в екип,
изпълнил услуги с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект.
Участникът е представил копие на документ, удостоверяващ специфичния опит Сертификат № 96287/26.9.2017, от който е видно, че лицето притежава специфичен
опит като член на екипа на проекта и специалист по растенията, мъховете и лишеите
в екипи, изпълнили към датата на подаване на офертата общо 14 проекта/договора. В
автобиографията са посочени 3 проекта/договора, които отговарят на изискванията,
посочени в техническата спецификация.
- проект № 3 „Мониторинг и оценка на консервационния статус на видовете и типовете
местообитания от интерес за Общността в Гърция“ (No 91028), с обхват: изготвяне на
отделни дейности, свързани с докладването по чл.17 на Директивата за
местообитанията;
- проект № 5 „Вземане на проби от растителност в Североизточна и Централна Гърция
за картографиране на типове местообитания от мрежата НАТУРА 2000“, с обхват:
изготвяне на отделни дейности, свързани с докладването по чл.17 на Директивата за
местообитанията;
- проект № 9 „Мониторинг и оценка на природозащитния статус на местообитанията и
флората от интерес за Общността в района управляван от Управляващия орган на
Национален парк Родопи“ (No 92137), с обхват: изготвяне на отделни дейности
свързани с докладването по чл.17 на Директивата за местообитанията;
Въз основа на представената документация комисията констатира, че
ключовият експерт отговаря на минималните изисквания поставени от
възложителя.
За ключов експерт 8 – Местообитания са представени:
•

Декларация за разположение на експерта;

•

Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
удостоверение 586/11.2.2002 за получена диплома за висше образование от „Катедра
Горско стопанство и околна среда“ към Факултет Геотехнически науки“, придружено
с превод на български език. Образованието на експерта съответства с поставените от
Възложителя изисквания за висше образование с професионална квалификация
„Горско стопанство“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
удостоверение от работодателя, придружено с превод на български език, което
удостоверява, че лицето притежава общ професионален опит по придобитата
специалност 18 години, 5 месеца и 21 дни.
- Специфичен професионален опит като експерт по Местообитания в екип, изпълнил
услуги с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е
копие на три референции, удостоверяващи специфичния опит на експерта по три
проекта:
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- „Разпознаване и описание на типовете местообитания в райони от интерес за
запазване на природата (проучване 4)“, който е съответстващ на обхвата, посочен в
техническата спецификация, а именно: изготвяне на отделни дейности свързани с
докладването по чл.17 от Директивата за местообитания;
- „Регистриране и мониторинг на видовете местообитания и на видовете флора и фауна
съгласно Директиви 92/43 и 79/409 в горски парк Дадия - Лефкими - Суфли“, който е
съответстващ на обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно: изготвяне
на отделни дейности свързани с докладването по чл.17 от Директивата за
Местообитания;
- „Развитие на инфраструктура на пространствени данни в голям мащаб (1:5:000) за
сухоземните защитените райони на мрежата „НАТУРА 2000“, който е съответстващ
на обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно: изготвяне на отделни
дейности свързани с докладването по чл.17 от Директивата за местообитания;
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.

•
•

За ключов експерт 9 – Статистика и бази данни са представени:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която са приложени следните документи и
удостоверяващи декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома
за висше образование със степен „Магистър“ и професионална квалификация
„Математика“. Образованието на експерта съответства с поставените от Възложителя
изисквания за степен и професионална квалификация „Математика“.
- Сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически софтуер.
Участникът е предоставил копие на сертификат от 19.09.2002 г. за работа със
софтуерните продукти SPSS.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Участникът е
представил копие на трудова книжка № 16 от 28.10.1970 г. удостоверяваща общ
професионален опит по придобитата специалност 16 години, 3 месеца и 8 дни (в
периодите 28.10.1970 - 1.11.1979 и 1.4.1992-1.7.1999). Участникът е представил копие
на служебна книжка № 4 Серия А 01744 от 1.6.2000 г. удостоверяваща общ
професионален опит на лицето по специалността 7 години , 10 месеца и 20 дни. От
двата документа е видно, че експертът има общ професионален опит по придобитата
специалност 24 години, 2 месеца и 6 дни.
- Специфичен професионален опит като експерт по Статистика и/или бази данни в
екип, изпълнил услуги с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект.
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Участникът е представил копие на три референции, удостоверяващи специфичния
опит на експерта по три различни проекта: „Общ устройствен план на Община
Априлци“, „Общ устройствен план на Община Крайнаджа“ и „Общ устройствен план
на Община Брезник“, от които е видно, че лицето притежава специфичен опит като
експерт по статистически анализи, обработване на данни и създаване на бази данни в
екип, изпълнил към датата на подаване на офертата 3 проекта, съответстващ на
обхвата, посочен в техническата спецификация: разработване на планове и програми
свързани с опазване на видове/местообитания/птици в обхвата на ЗЗТ.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 10 – ГИС са представени:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи

- Висше образование с професионална квалификация: Представено е копие на
документ за придобито висше образование със степен „Магистър“ и професионална
квалификация „География“. Образованието на експерта съответства с поставените от
Възложителя изисквания за степен и професионална квалификация „География“.
- Сертификат или еквивалентен документ за работа с ГИС софтуер. Представено е
копие на удостоверение за компютърен курс за приложение на ГИС в устройственото
планиране и регионалното развитие“ № 9850/3.9.2013, както и копие на
удостоверение за работа AutoCAD № 1201/15.7.1997.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на трудова книжка, удостоверяваща общ професионален опит по придобитата
специалност 20 години, 3 месеца и 13 дни към датата на подаване на офертата.
- Специфичен професионален опит като експерт по ГИС в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е копие на
удостоверение, от което е видно, че лицето притежава специфичен опит като ГИС
експерт по общо шест проекта, като само четири от представените проекти за услуги
са с обхват, посочен в техническата спецификация- разработване на планове и
програми свързани с опазване на видове и местообитания и птици в обхвата на ЗЗТ, а
именно проектите описани в представения документ под:
- проект № 3 „Общ устройствен план на община Малко Търново“;
- проект № 4 „Общ устройствен план на община Добрич“;
- проект № 5 „Общ устройствен план на община Добричка“
- проект № 6 „Общ устройствен план на община Полски Тръмбеш“
Въз основа на представената документация комисията констатира, че
ключовият експерт отговаря на минималните изисквания поставени от
възложителя.
•

За ключов експерт 11 – Разработване на методики са представени:
Декларация за разположение на експерта;
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•

Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Участникът е предоставил копие
на удостоверение за висше образование от „Катедра Горско стопанство и околна
среда“ към Факултет Геотехнически науки“, придружено с превод на български език.
Образованието на експерта съответства с поставените от Възложителя изисквания за
степен и професионална квалификация „Горско стопанство“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Участникът е
представил копие на сертификат от работодателя, придружен с превод на български
език, удостоверяващ общ професионален опит по придобитата специалност общо 16
години, 2 месеца и 20 дни към датата на подаване на офертата.
- Специфичен професионален опит като експерт в екип, изпълнил услуги с обхват,
посочен в техническата спецификация – 1 проект. Участникът е представил копие на
документ, удостоверяващ специфичния опит - Сертификат № 92404/2017, от който е
видно, че лицето притежава опит в екипи, изпълнили към датата на подаване на
офертата общо тринадесет проекта/договора, от които четири отговарят на
изискванията на техническите спецификации:
- проект „Мониторинг и оценка на природозащитния статус на типовете местообитания
в Гърция; Докладване по чл. 17 от Директивата, разработване и прилагане на
методики
- проект “Картиране на сухоземните местообитания в рамките на мрежата Натура 2000
на Централна Гърция“. Изготвяне на отделни отчетни дейности по чл. 17 от
Директивата, разработване и прилагане на методики
-

проект „Мониторинг на компонентите на околната среда в защитена зона
Опазването, възстановяването и регенериране на крайбрежната борова гора в района
на Строфиля, окръг Ахаия“. Изготвяне на отделни дейности по чл. 17 от Директивата.
Разработване и прилагане на методики.

Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 12 – Докладване по директивата са представени:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ за висше образование, придружено с превод на български език от „Катедра
Горско стопанство и околна среда“. Образованието на експерта съответства с
поставените от Възложителя изисквания за висше образование и професионална
квалификация „Горско стопанство“.
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- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Участникът е
представил копие на удостоверение, придружено с превод на български език,
потвърждаващо общ професионален опит по придобитата специалност общо 36
години 5 месеца и 8 дни към датата на удостоверението.
- Специфичен професионален опит като експерт в екип, изпълнил услуги с обхват,
посочен в техническата спецификация – 1 проект. Участникът е представил копие на
документ, удостоверяващ специфичния опит - Сертификат № 92979/2017, от който е
видно, че лицето притежава опит в екипи, изпълнили към датата на подаване на
офертата общо 11 проекта/договора. Комисията признава 3 от представените проекти
за услуги с обхват, посочен в техническата спецификация:
- проект „Възстановяване на деградирали гори на полуостров Ситония Халкидики“,
свързан
с
докладване
на
природозащитното
състояние
на
видове/местообитания/птици по еквивалентен закон на Закона за защитените
територии.
- проект № 7-11 „Управление и дейност на защитения район Национален парк Олимп
– Дял 1: „Контрол и оценка на състоянието на опазване на видовете екосистеми от
Общностен интерес в района на компетентност на Управляващия орган на
Национален парк Олимп (подпроект 11), свързан с оценка на природозащитното
състояние на видове/местообитания/птици по еквивалентен закон на Закона за
защитените територии.
- проект № 7-12 Управление и дейност на защитения район Национален парк Олимп –
Дял 2: „Контрол и оценка на състоянието на опазване на видовете флора от
Общностен интерес в района на компетентност на Управляващия орган на
Национален парк Олимп (подпроект 12), свързан с оценка на природозащитното
състояние на видове/местообитания/птици по еквивалентен закон на Закона за
защитените територии.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
С оглед гореизложеното комисията счита, че предложението на участника по обособена
позиция № 1 отговоря на минималните изисквания, посочени в документацията за участие и
допуска участникът ДЗЗД „ЕНВИМОН“ до оценка по методиката за оценка.
2.
Участникът Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН – УБА НАТУРА“
(Дружество по ЗЗД) е представил предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа:
Предложение за изпълнение на поръчката (Образец 2), ведно с Приложение 1
Организация и методология за изпълнение на поръчката, Приложение 2 Екип от ключови
експерти и Приложение 3 График за изпълнените на дейностите.
Кратко описание на предложението на Търговско Обединение (Консорциум)
„ДИКОН – УБА НАТУРА“:
Приложение 1 Организация и методология за изпълнение на поръчката съдържа:
ВЪВЕДЕНИЕ
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В тази точка в поддточки са представени Съществуваща ситуация към момента,
Изисквания на Директивата за природните местообитания по отношение провеждането на
мониторинг по чл. 11 и докладване по чл. 17 от Директивата за природните местообитания,
Свързани проекти, Цели на изпълнението на дейностите на настоящата Обособена позиция,
Резултати от изпълнението на обществената поръчка по Обособена позиция 1, Обекти на
настоящата Обособена позиция.
ПОДХОД ПРЕДЛАГАН ОТ УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОТ
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕТАПИТЕ, ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Подход предлаган от Консорциума, за изпълнение на всяка от дейностите по Етап 1,
описани в техническата спецификация. В този раздел в поддточки е представен подхода за
всяка отделна дейност.
Подход предлаган от Консорциума, за изпълнение на всяка от дейностите по Етап 2,
описани в техническата спецификация. В този раздел в поддточки е представен подхода за
всяка отделна дейност.
Подход предлаган от Консорциума, за изпълнение на всяка от дейностите по Етап 3,
описани в техническата спецификация. В този раздел в поддточки е представен подхода за
всяка отделна дейност.
Подход предлаган от Консорциума, за изпълнение на всяка от дейностите по Етап 4,
описани в техническата спецификация. В този раздел в поддточки е представен подхода за
всяка отделна дейност.
ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕТАПИТЕ,
ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И С КОИ ОТ ОЧАКВАНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ КОРЕСПОНДИРАТ
Показатели за изпълнение на целите на обществената поръчка по Обособена позиция 1.
Очаквани резултати, с които кореспондира всяка от дейностите по етапите, описани в
техническата спецификация
План за работа за изпълнение на всяка от дейностите по етапите описани в Техническата
спецификация
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ЙЕРАРХИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ
ЗА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ, ПО ЕТАПИТЕ ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Преглед на необходимата експертиза с ключови и неключови експерти
Разпределение на задачите и йерархията на отделните експерти за всяка от дейностите,
по етапите описани в Техническата спецификация
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Представяне на партньорите в Консорциума и налично оборудване за изпълнение на
дейностите
Методология за управление на изпълнението на договора, Координация и комуникация с
Възложителя
Организация за изпълнение на услугата и описание на организационната структура
СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
Методология за гарантиране на качеството при изпълнение на услугата
Същност на системата за гарантиране на качеството при изпълнение на услугата
Програма за управление на качеството (ПУК) за изпълнение на услугата
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Механизми за вземане на решения в екипа на консорциума, за прилагане на коригиращи
действия
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПИСАНИТЕ В
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ РИСКОВЕ ПО ДЕЙНОСТИ
Методология за управление на риска с описание на процеса на управление на риска и
етапите на процеса на управление на риска
Анализ на рисковете, оценка на вероятността от възнкване на рисковете и оценка на
влиянието на рисковете в хода на изпълнение на отделните дейности по обществената поръчка
Документиране на рисковете
Мерки за управление на рисковете идентифицирани от Консорциума
Мониторинг и контрол на риска
ДОКЛАДВАНЕ
По отношение изпълнението на минималните изисквания към екипа за изпълнение
на поръчката комисията установи следното:
За ключов експерт 2 - безгръбначни животни е предложен Клаус Петер Цулка. В
представената автобиография е посочено, че експертът е с висше образование, образователна
степен доктор, професионална квалификация (специалност) зоология. Представен е документ,
придружен с превод, от който е видно, че Клаус Петер Цулка е придобил научна степен „доктор
на науките“, след като същият е написал дисертация на тема „Наводненията като екологичен
фактор“ и е издържал изпитите по зоология. От представения документ не може да се направи
извод в каква област е придобитата от лицето научна степен. Извън тази констатация следва да
се отбележи, че придобиването на научна степен в определена област или специалност не е
обвързано с придобиване на висше образование в същата или еквивалентна област или
специалност. Възможно е висшето образование да е придобито в съвсем различна област или
специалност на тази, за която е присъдена научната степен. Така напр. съгласно Закона за
развитие на академичния състав в Република България научната степен "доктор на науките" се
придобива от лице с образователна и научна степен "доктор", което отговаря на минималните
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на същия закон (тези изисквания са свързани с
научна, преподавателска и/или художествено-творческа или спортна дейност). Същевременно
образователната и научна степен "доктор" се придобива от лице с образователноквалификационна степен "магистър", което отговаря на минималните национални изисквания по
чл. 2б, ал. 2 и 3 от закона. Т.е. не е налице изискване образователно-квалификационната степен
"магистър" да е придобита в същата или еквивалентна област на тази, за която лицето
придобива образователна и научна степен "доктор", а впоследствие и „доктор на науките“.
За експерта Клаус Петер Цулка не са представени документи, доказващи, че експертът
притежава висше образование с професионална квалификация „Биология“, или „Екология“ или
„Опазване на околната среда“ или „Горско стопанство“ или „Управление/Планиране/Развитие
на природата/природните ресурси“ или „Ботаника“ или „Животновъдство“ или еквивалентно.
По тази причина предложеният експерт 2 - безгръбначни животни не отговаря на минималните
изисквания на възложителя, поставени в документацията за участие.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията
предлага участника Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН – УБА НАТУРА“ да
бъде отстранен от участие по обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и
типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО) “.
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Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение на допуснатия участник
„ЕНВИМОН“ ДЗЗД съгласно методиката за оценка.
За ключов експерт 1 – Ръководител на екипа
Таблица 1 – Подпоказател 1 (ПП1) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 1 Ръководител на екипа.
Подпоказател 1 – ПП1
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години

2 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

Констатации за експерта
25 години, 5 месеца и 20
дни
2 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 1 (ПП1), точки:

Точки
40
30

70

За ключов експерт 2 – Безгръбначни животни
Таблица 2 – Подпоказател 2 (ПП2) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 2 Безгръбначни животни.
Подпоказател 2 – ПП2
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години

3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

Констатации за експерта
21 години, 5 месеца и 12
дни
3 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 2 (ПП2), точки:

Точки
40
60

100

За ключов експерт 3 – Риби
Таблица 3 – Подпоказател 3 (ПП3) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 3 Риби.
Подпоказател 3 – ПП3
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години

3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

Констатации за експерта
24 години, 4 месеца и 12
дни
3 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 3 (ПП3), точки:

Точки
40
60

100

За ключов експерт 4 – Земноводни и влечуги
Таблица 4 – Подпоказател 4 (ПП4) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 4 Земноводни и влечуги.
Подпоказател 4 – ПП4
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години

3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

Констатации за експерта
32 години, 1 месеца и 17
дни
3 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 4 (ПП4), точки:

Точки
40
60

100

За ключов експерт 5 – Бозайници
Таблица 5 – Подпоказател 5 (ПП5) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 5 Бозайници.
Подпоказател 5 – ПП5
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност

Надграждащи изисквания
над 10 години

Констатации за експерта
11 години, 9 месеца и 12
дни

Точки
40

31
1.2. Специфичен професионален
опит

3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

3 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 5 (ПП5), точки:

60

100

За ключов експерт 6 – Прилепи
Таблица 6 – Подпоказател 6 (ПП6) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 6 Прилепи.
Подпоказател 6 – ПП6
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години

3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

Констатации за експерта
26 години, 8 месеца и 16
дни
3 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 6 (ПП6), точки:

Точки
40
60

100

За ключов експерт 7 – Висши растения и мъхове
Таблица 7 – Подпоказател 7 (ПП7) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 7 Висши растения и мъхове.
Подпоказател 7 – ПП7
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години

3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

Констатации за експерта
14 години, 4 месеца и 18
дни
3 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 7 (ПП7), точки:

Точки
40
60

100

За ключов експерт 8 – Местообитания
Таблица 8 – Подпоказател 8 (ПП8) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 8 – Местообитания.
Подпоказател 8 – ПП8
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

Констатации за експерта
18 години, 5 месеца и 21
дни
3 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 8 (ПП8), точки:

Точки
40
60

100

За ключов експерт 9 – Статистика и бази данни
Таблица 9 – Подпоказател 9 (ПП9) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 9 – Статистика и бази данни.
Подпоказател 9 – ПП9
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години

Констатации за експерта
24 години, 2 месеца и 6 дни

Точки
40

3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

3 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

60

Оценка по подпоказател 9 (ПП9), точки:

100

За ключов експерт 10 – ГИС
Таблица 10 – Подпоказател 10 (ПП10) за надграждане на общ и специфичен
професионален опит на Ключов експерт 10 – ГИС.
Подпоказател 10 – ПП10

Надграждащи изисквания

Констатации за експерта

Точки

32
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

над 10 години
3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

20 години, 3 месеца и 13
дни
4 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 10 (ПП10), точки:

40
60

100

За ключов експерт 11 – Разработване на методики
Таблица 11 – Подпоказател 11 (ПП11) за надграждане на общ и специфичен
професионален опит на Ключов експерт 11 – Разработване на методики.

Подпоказател 11 – ПП11
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години

3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

Констатации за експерта
16 години, 2 месеца и 20
дни
4 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

Оценка по подпоказател 11 (ПП11), точки:

Точки
40
60

100

За ключов експерт 12 – Докладване по директивата
Таблица 12 – Подпоказател 12 (ПП12) за надграждане на общ и специфичен
професионален опит на Ключов експерт 12 – Докладване по директивата.
Подпоказател 12 – ПП12
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години

Констатации за експерта
36 години, 5 месеца и 8 дни

Точки
40

3 или повече изпълнени проекта
(описани подробно по-горе в
настоящия протокол)

3 изпълнени проекта
(описани подробно по-горе
в настоящия протокол)

60

Оценка по подпоказател 12 (ПП12), точки:

100

Оценката по показател ПКП за участника е :
ПКП = [ 70(ПП1)+ 100 (ПП2) + 100 (ПП3) + 100 (ПП4) + 100 (ПП5) + 100 (ПП6) + 100 (ПП7) +
100 (ПП8) + 100 (ПП9) + 100 (ПП10) + 100 (ПП11) + 100(ПП12) ] / 12 = 97.5 т.
Комисията предлага участникът ДЗЗД „ЕНВИМОН“ да бъде допуснат до отваряне
на ценовото предложение по обособена позиция № 1.
По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за за птиците (2009/147/ЕО)“:
1.
Участникът ДЗЗД „ЕНВИМОН“ е представил Предложение за изпълнение на
поръчката (Образец 2), подписано на 14.05.2018 г., което съдържа: Въведение, Стратегия, План
за работа, График и Приложения .
Част Организация и методология за изпълнение на поръчката съдържа:
Въведение и встъпителен анализ, като в началото са направени коментари по
документацията за обществена поръчка, включващи: Коментари по документацията,
Източниците на информация, Правната рамка, Институционална рамка, Специфични цели
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съгласно дейностите в документацията, Начална дата и период на изпълнение. Представени са
ключови въпроси, свързани с постигане на целите на договора, Времева рамка на договора.
В Част Стратегия е представен подхода и организационната структура, екип на проекта,
дейности и отговорности в рамките на консорциума, ,кадрово подсигуряване, комуникация,
управление на качеството.
В Плана за работа са представени дейностите:
Дейност 1, Преглед на постъпилите бележки по оценките и данните от предходното докладване;
Дейност 2. Преглед, систематизиране и първичен анализ на налични данни и информация;
Дейност 3. Проучване на опита и добрите практики в държави членки на ЕС;
Дейност 4. Преглед на наличните методики;
Дейност 5. Изготвяне на национална концепция за мониторинг;
Дейност 6. Организиране на експертна работна група и обсъждане на националната концепция
за мониторинг;
Дейност 7. Разработване/преработване/допълване на методики;
Дейност 8. Подготовка на програма за мониторинг и картиране;
Дейност 9. Сформиране на екипи за теренната работа и обучение на теренните експерти;
Дейност 10. Извършване на теренни проучвания и набиране на данни и нформация;
Дейност 11. Обработване, обобщаване и анализ на резултатите от теренните проучвания и
наличните данни;
Дейност 12. Изготвяне на оценки за природозащитното състояние;
Дейност 13. Допълване/преработване на стандартните формуляри за защитените зони;
Дейност 14. Експертни работни групи за обсъждане на оценките на природозащитното
състояние;
Дейност 15. Изготвяне на анализ на резултатите и разходите/ползите;
Дейност 16. Подкрепа на Възложителя при комуникацията с ЕТС;
Дейност 17. Попълване на формулярите по докладване и подготовката им за представяне на
ЕТС;
Дейност 18. Преглед, анализ и отстраняване на пропуски по докладването на базата на
коментари на ЕТС.
Времевата рамка на договора е съобразена със сроковете, заложени в проекта.
Разработването на стратегията и графика е съобразено с крайните срокове за докладване и
изпълнение на договора.
Следваща част от предложението е Стратегията за изпълнение на поръчката и започва с
описание на подхода, чрез който изпълнителя ще изпълни поръчката, Организационна
структура, Екип на проекта.
Заложеният подход се основава на изпълнението на следните дейности:
- Внимателно и детайлно планиране на дейностите в тяхната последователност и
обвързаност помежду им;
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-

Навременно осигуряване на висококвалифициран експертен екип, който да окаже
необходимата специфична експертиза за изпълнение на дейностите по проекта;

-

Разпределение на задачите по проекта между експертите от консултантския екип и
контрол за качественото и навременно изпълнение на тези задачи;

-

Установяване на добър и конструктивен диалог и комуникации на консултантския екип с
Възложителя и с другите заинтересовани страни;

-

Следене и вземане предвид при осъществяването на проекта на всички евентуални
промени в релевантното към проекта българско и европейско законодателство, правила и
изисквания на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”;

-

Прилагане на вътрешна система за мониторинг за напредъка по проекта, контрол на
качеството, както и система за управление на риска;

-

Оперативно информиране на Възложителя за всички установени основни проблеми по
изпълнението на договорите в обхвата на проекта, изготвяне на предло-жения за
отстраняване на пречките и трудностите и за решаване на проблемите;

-

Разглеждане на дейностите в обхвата на проекта в тяхната логична обвързаност и
последователност във времето.

Времевата рамка посочена в графика за изпълнение на дейностите, съответства напълно с
изискванията на поръчката. Участникът е декларирал, че графикът подлежи на актуализация.
Разписани са дейности и поддейностите към тях, като за всяка дейност/задача са посочени:
- Времевият интервал за изпълнение, съответстващ на графика; Плана за работа, като за
всяка дейност/задача е посочено с кои от очакваните резултати кореспондира;
Разпределението на задачите в йерархията на отделните експерти за всяка от дейностите
по етапи и в съответствие с организационната структура и Контекста и подхода за всяка
дейност и задача.
-

Идентифицирани са критични фактори за успех и навременно изпълнение на различните
задачи и дейности, описани в плана за работа.

При изпълнение на обществената поръчка, и свързаните с това рискове и специфика на
конкретната обществена поръчка, участника предлага механизъм за управлението, който
разписан в следните документи:
Приложение 1 План за качество
Приложение 2 Управление на риска
Приложение 3 Процедура по архивиране
Приложение 4 Процедура за администриране и докладване на нередности;
Приложение 5 Комункационен план
Представеният график на дейностите посочва времевата рамка за изпълнение на
договора. Графикът съдържа: Раздел „Дейности“ с времето, последователността и
продължителността на дейностите и поддейностите на изпълнение; Раздел „Ключови резултати“
с идентификацията и времето на важните събития при изпълнение на проекта, и докладването;
Раздел „Персонал“ с персонала и неговата ангажираност в зависимост от графика на останалите
дейности по проекта.
Планираният график на дейностите е разработен при спазване на логическата
последователност и взаимообвързаност на дейностите, както и при спазване на всички крайни
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срокове определени с документацията за участие. В раздел „Дейности“ са представени са всички
дейности съгласно изискванията на ТС, като са предложени отделни задачи; В този раздел е
посочено и разпределението на дейностите между партньорите в Консорциума; В раздел
„Ключови резултати“ са дадени резултатите, които се очаква да се постигнат, съответстващи на
изпълнението на определените задачи. Представени са всички доклади, като са групирани в две
групи: (1) доклади за отчитане на напредъка; и (2) специални доклади от изпълнение на
дейностите по договора; В раздел „Персонал“ са представени експертите групирани в отделни
групи.
Изпълнение на минималните изисквания по отношение на екипа от експерти:
По отношение на предложения екип от експерти, съгласно изискванията в т. III от
техническата спецификация участникът е представил списък на ключовите оферти, като част от
подаденото техническо предложение (Съгласно образец № 2), към който са представени
следните документи:
За ключов експерт 1 – Ръководител на екипа:
•
Декларация за разположение на експерта;
•

Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ за висше образование, придружено с превод на български език, от „Катедра
Горско стопанство и околна среда“. Образованието на експерта съответства с
поставените от Възложителя изисквания за висше образование и професионална
квалификация „Горско стопанство“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 5 години. Участникът е
представил копие на удостоверение за служебни промени № 6902/24.11.2016 г.,
придружено с превод на български език, от което е видно, че експертът има 10
години, 11 месеца и 8 дни общ професионален опит по придобитата специалност.
-

Специфичен професионален опит на ръководна позиция в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Участникът е представил
копие на документ, удостоверяващ специфичния опит
- Сертификат №
3191/28.11.2016 г., от който е видно, че лицето притежава специфичен опит на
ръководна позиция в екипи по проекти за услуги с обхват, посочен в техническата
спецификация, а именно проектите описани в представения документ в раздел „Б“,
както следва:
- проект № 4: Изследване 9 "Мониторинг и оценка на състоянието на запазване на
видовете Птици в Гърция“, с обхват: изготвяне на доклад по чл. 12 от Директивата за
птиците;
- проект № 5: Оценка на влиянието при инсталация и експлоатация на
ветроенергийни паркове и хибридни ферми върху видовете птици и екологична
оценка на зоните в района на Критс обхват: разработване на планове и програми за
опазване на видовете птици и техните местообитания в обхвата на Директивата за
птиците;
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- проект № 8: Мониторинг и регистриране на видовете птици в езерото Памвиотида, с
обхват: докладване по чл. 12 от Директивата за птиците.
Въз основа на представените документи комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.

•
•

За ключов експерт 2 – Птици:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ за висше образование, придружено с превод на български език, от „Катедра
Горско стопанство и околна среда“. Образованието на експерта съответства с
поставените от Възложителя изисквания за висше образование и професионална
квалификация „Горско стопанство“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на удостоверение № 1672 / 21.09.2017 г., придружено с превод на български
език, съгласно което комисията признава следния професионален опит по
придобитата специалност:
в периода от 31.12.2005 до 01.05.2007 - 1 година и 4 месеца
в периода от 28.02.2008 до 31.12.2016 - 8 години и 10 месеца
общ професионален опит 10 години и 2 месеца
- Специфичен професионален опит като експерт по птици в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е копие на три
отделни референции, придружени с превод на български език, удостоверяващи
специфичния
опит
на
експерта
по
три
различни
проекта:
- сертификат за опит от 30.06.2016 г., от който е видно, че лицето притежава
специфичен опит като орнитолог (специалист по птиците) в екип, изпълнил към
датата на подаване на офертата проект „Контрол и оценка на състоянието на
съхранение на видовете от птичата фауна в Гърция“, който е съответстващ на
обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно: изготвяне на доклад по
чл.12 от Директивата за птиците;
- удостоверение от 15.09.2017, от което е видно, че лицето притежава специфичен
опит като орнитолог в екип, изпълнил към датата на подаване на офертата проект
„Идентификация на феноменологията на мигриращите дивечови птици в Гърция“,
който е съответстващ на обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно:
изпълнение на консервационни дейности и програми за опазване на видове птици в
обхвата на Директивата;
- удостоверение № 1673/ 21.09.2017 г., от което е видно, че лицето притежава
специфичен опит като лесотехник-орнитолог в екип, изпълнил към датата на
подаване на офертата проект „Мониторинг на популацията на Alectoris Graeca на
планината Вермио в Иматия“, който е съответстващ на обхвата, посочен в
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техническата спецификация а именно: изпълнение на консервационни дейности и
програми за опазване на видове птици в обхвата на Директивата.
Въз основа на представените документи комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 3 – Птици 2:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ за висше образование, придружено с превод на български език от „Катедра
Горско стопанство и околна среда“. Образованието на експерта съответства с
поставените от Възложителя изисквания за висше образование и професионална
квалификация „Горско стопанство“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Участникът е
представил копие на удостоверение № 581/26.09.2017 г., придружено с превод на
български език, потвърждаващо 11 години, 2 месеца и 18 дни общ професионален
опит по придобитата специалност към датата на документа.
- Специфичен професионален опит като експерт по птици в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е копие на
три отделни референции, удостоверяващи специфичния опит на експерта по три
различни проекта:
- сертификат за опит от 30.06.2016 г., от който е видно, че лицето притежава
специфичен опит като лесовъд - орнитолог в екип, изпълнил към датата на подаване
на офертата проект “9. Контрол и оценка на състоянието на съхранение на видовете
от птичата фауна в Гърция“, който е съответстващ на обхвата, посочен в техническата
спецификация, а именно: изготвяне на доклад по чл.12 от Директивата за птиците;
- удостоверение № 589/28.09.2017 г., от което е видно, че лицето притежава
специфичен опит като лесовъд - орнитолог в екип, изпълнил към датата на подаване
на офертата проект “Програма на Ловна Федерация на Гърция „Директива 79/409 Национален Доклад член 12“, който е съответстващ на обхвата, посочен в
техническата спецификация, а именно: изготвяне на отделни дейности, свързани с
докладването по чл.12 от Директивата за птиците;
- удостоверение № 582/26.09.2017 г., от което е видно, че лицето притежава
специфичен опит като лесотехник - орнитолог в екипи, изпълнил към датата на
подаване на офертата 6 проекта. Комисията счита, че само един от посочените в
референцията проекти под-точка (шеста под ред) на представения документ –
„Създаване и тестване през двете години 2015-2016 на новите протоколи за
освобождаване на островната яребица с цел по-резултатно укрепване на популациите
на вида и установяване на нови такива“, попада в обхват, свързан с изпълнение на
консервационни дейности/ програми за опазване на видове птици в обхвата на
Директивата.
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Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 4 – Птици :
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ за висше образование, придружено с превод на български език, от „Катедра
Горско стопанство и околна среда“. Образованието на експерта съответства с
поставените от Възложителя изисквания за висше образование и професионална
квалификация „Горско стопанство“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие от извлечение от електронната страница на Независим орган по публичните
приходи на Гърция, придружено с превод на български език, което удостоверява, че
лицето има професионален опит по придобитата специалност 9 години, 6 месеца и 12
дни към датата на подаване на офертата.
- Специфичен професионален опит като експерт по птици в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е копие на две
отделни референции, придружени с превод на български език, удостоверяващи
специфичния опит на експерта по шест различни проект а:
- удостоверение № 518/ 28.09.2017 г., от което е видно, че лицето притежава опит в
екипи, изпълнил към датата на подаване на офертата 5 проекта, от които само в
първите два проекта от списъка експертът е участал като орнитолог и проектите
съответстват на обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно:
изпълнение на консервационни дейности /програми за опазване на птици в обхвата
на Директивата за птиците:
- „Програма за подобрение на биотопите и подсилване на дивеча в Ипирос, Керкира,
Пакси 2009г.“
- „Изследване за регистриране на гъстотата на популацията и репродуктивния успех
на планинската яребица (Alectoris graeca graeca) по планинските масиви на Ипирос
2010“
- сертификат за опит от 29.09.2016 г., от който е видно, че лицето притежава
специфичен опит като орнитолог в екип, изпълнил към датата на подаване на
офертата проект„ Раздел 2 Мониторинг на видове птици на органа на управление на
езерото Памвиотида, Йоанина“, който е съответстващ на обхвата, посочен в
техническата спецификация, а именно: изготвяне на доклад по чл.12 от Директивата
за птиците.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•

За ключов експерт 5 – Статистика и бази данни
Декларация за разположение на експерта;
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•

Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома
Серия А – 2002 СУ №161987/7.7.2003 за висше образование със степен „Магистър“ и
професионална квалификация „География“. Образованието на експерта съответства с
поставените от Възложителя изисквания за степен и професионална квалификация
„География“.
- Сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически софтуер.
Представено е копие на сертификат № AW4vTebDYtemW90RiFGwSLTQxjlZ от
13.05.2018 г. за работа със SPSS софтуер. Документът е на английски език и към него
е представен превод на български език.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на трудова книжка Серия Б № 769703 от 7.12.2007 г. удостоверяваща общ
професионален опит по придобитата специалност 11 години, 1 месец и 20 дни към
датата на подаване на офертата.
- Специфичен професионален опит като експерт по Статистика и/или бази данни в
екип, изпълнил услуги с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект.
Представено е копие на референция с изх. № 2/22.3.2016
от 10.10.2017,
удостоверяващо специфичния опит на експерта по три различни проекта – Общ
устройствен план на община Кърджали, Общ устройствен план на община
Минерални бани и Общ устройствен план на община Чепеларе. От референцията е
видно, че лицето притежава специфичен опит като експерт “Икономически анализи и
прогнози, интегрирани оценки“ и експерт „Бази данни“ в екип, изпълнил към датата
на подаване на офертата три проекта, съответстващи на обхвата, посочен в
техническата спецификация: разработване на планове за опазване на видове и
местообитания в обхвата на ЗЗТ.

Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 6 – ГИС:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома
Серия АС-95 № 000310 от за висше образование за професионална квалификация
„Инженер по геодезия, фотограметрия и картография“. Образованието на експерта
съответства с поставените от Възложителя изисквания за степен и професионална
квалификация „Геодезия“ и „Картография“.
- Сертификат или еквивалентен документ за работа с ГИС софтуер. Представено е
копие на сертификат № 16C36027591B447FB4AB38417707B7A4 от за работа със
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софтуерния продукт ArcGIS Pro. Документът е на английски език и към него е
представен превод на български език.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие на трудова книжка Серия Р № 145166 от 09.1996 г. удостоверяваща общ
професионален опит по придобитата специалност 21 години, 0 месеца и 15 дни към
датата на подаване на офертата.
- Специфичен професионален опит като експерт по ГИС данни в екип, изпълнил
услуги с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е
копие на три отделни референции, удостоверяващи специфичния опит на експерта по
три различни проекта:
референция с Изх. № ЛП-72/26.05.2016 г., от която е видно, че лицето притежава
специфичен опит като експерт по картография и ГИС в екип, изпълнил към датата на
подаване на офертата проект Общ устройствен план на община Брацигово, който е
съответстващ на обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно:
разработване на планове за опазване на видове и местообитания в обхвата на ЗЗТ;
референция от 14.12.2017 г., от която е видно, че лицето притежава специфичен опит
като експерт по картография и ГИС в екип в екип, изпълнил към датата на подаване
на офертата проект „Зелена столица на Европа“, който е съответстващ на обхвата,
посочен в техническата спецификация, а именно: изпълнение на дейности за опазване
на видове, местообитания и птици в обхвата на Директивите и ЗЗТ;
референция от 22.12.2011 г., от която е видно, че лицето притежава специфичен опит
като експерт по ГИС в екип, изпълнил към датата на подаване на офертата проект
„Подпомагане на дейностите на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.
Благоевград по изготвяне на предварителна оценка на риска от наводненията по
Методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите“, съответстващ на обхвата,
посочен в техническата спецификация, а именно: изпълнение на дейности за опазване
на видове, местообитания и птици в обхвата на Директивите и ЗЗТ.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 7 –Разработване на методики:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома
Серия А – 2002 СУ №161987/7.7.2003 за висше образование със степен „Магистър“ и
професионална квалификация „География“. Образованието на експерта съответства с
поставените от Възложителя изисквания за степен и професионална квалификация
„География“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
копие от извлечение от електронната страница на Независим орган по публичните
приходи на Гърция от 19.9.2017, което удостоверява, че лицето е активно и извършва
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дейност по придобитата специалност 34 години , 11 месеца и 20 дни към датата на
подаване на офертата.
- Специфичен професионален опит като експерт в екип, изпълнил услуги с обхват,
посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е копие на референция
от 7.12.2017 г., от който е видно, че лицето притежава специфичен опит като член на
екипа
и
координатор
на
общо
4
проекта:
- Регистриране и мониторинг на видовете местообитания и видовете флора и фауна
съгласно Директиви 92/43 и 79/409 в Горски парк "Дадия-Лефкими-Суфли“
- Раздел 2. Мониторинг на видовете птици на езерото Памвотида, Йоанина
- Проучване 9: Наблюдение и оценка на консервационното състояние на видовете
птици в Гърция
- Разработване на инфраструктура от голям мащабни (1: 5000) пространствени данни
(картографиране) на защитените територии на мрежата НАТУРА 2000. Документът е
на английски език, към него е представен превод на български език, както и копия от
четири сертификата, представени и в превод на български език, потвърждаващи
данните в референцията, както следва:
-Удостоверение за добро изпълнение № 4146/19.05.2016 за проект, съответстващ на
обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно: изготвяне на отделни
дейности по докладване по чл. 12 от Директивата за птиците и на видове и
местообитания при изготвяне на доклад по чл. 17 от Директивата за местообитанията.
- Удостоверение № 318/30.05.2016 г. за проект, съответстващ на обхвата, посочен в
техническата спецификация, а именно: изготвяне на отделни дейности по докладване
по чл. 12 от Директивата за птиците.
- Удостоверение за добро изпълнение № 27508/822 / 27.05.2016 г. за проект,
съответстващ на обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно изготвяне
на отделни дейности по докладване по чл. 12 от Директивата за птиците.
- Удостоверение за професионален опит № 4437/ 02.06.2017 за проект, съответстващ
на обхвата, посочен в техническата спецификация, а именно: изготвяне на отделни
дейности по докладване по чл. 12 от Директивата за птиците.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 8 – Докладване по директивата:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
удостоверение № 543/1.02.2001г. за висше образование със степен „Магистър“ и
професионална квалификация „Биоекология“. Документът е придружен с превод на
български език.
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- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представено е
удостоверение от работодателя с дата 22.09.2017, което потвърждава общ
професионален опит на лицето по придобитата специалност - 18 години, 3 месеца и
20 дни към датата на подаване на офертата. Документът е придружен с превод на
български език.
- Специфичен професионален опит като експерт в екип, изпълнил услуги с обхват,
посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представено е копие на три
отделни референции, придружени с превод на български език, удостоверяващи
специфичния опит на експерта по три различни проекта:
- сертификат за опит от 30.06.2016 г., от който е видно, че лицето притежава
специфичен опит като орнитолог в екип, изпълнил към датата на подаване на
офертата проект : „Описване и наблюдение на видовете местообитания и видовете от
флората и фауната по Директиви 92/43 и 79/409 в Националния парк Дасос ДадясЛефкимис- Суфли“ Контрол и оценка на състоянието на съхранение на видовете от
птичата фауна в Гърция“, който е съответстващ на обхвата, посочен в техническата
спецификация - изготвяне на доклад по чл.12 от Директивата за птиците;
- сертификат за опит от 30.06.2016 г., от което е видно, че лицето притежава
специфичен опит като орнитолог в екип, изпълнил към датата на подаване на
офертата проект „Дял 2 Проследяване на видовете от орнитофауната на Органа за
Управление на езеро Памвотида Йоаннина“, който е съответстващ на обхвата,
посочен в техническата спецификация - изготвяне на отделни дейности, свързани с
докладването по чл.12 от Директивата за птиците;
- сертификат за опит от 30.06.2017 г., от което е видно, че лицето притежава
специфичен опит като орнитолог в екип, изпълнил към датата на подаване на
офертата проект проект 9 : „Контрол и оценка на състоянието на съхранение на
видовете от птичата фауна в Гърция“, който е съответстващ на обхвата, посочен в
техническата спецификация - изготвяне на доклад по чл.12 от Директивата за
птиците.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
Комисията счита, че предложението на участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“ по обособена
позиция № 2 отговоря на минималните изисквания, посочени в документацията за участие и
допуска участникът до оценка на техническото предложение.
2.
Участникът Търговско обединение „ДИКОН - ПАРТИЦИП“ е представил
Техническото предложение, което съдържа:
Предложение за изпълнение на поръчката (Образец 2), подписано на 08.05.2018 г. ведно с
Приложение 1 Организация и методология за изпълнение на поръчката, Приложение 2 Екип от
ключови експерти и Приложение 3 График за изпълнените на дейностите.
Приложение 1 Организация и методология за изпълнение на поръчката съдържа:
ВЪВЕДЕНИЕ
В тази точка в поддточки са представени Съществуваща ситуация към момента,
Изисквания на Директивата за птиците по отношение на докладването по чл. 12 от Директивата,
Свързани проекти, Цели на изпълнението на дейностите на настоящата Обособена позиция,
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Резултати от изпълнението на обществената поръчка по Обособена позиция 2, Обекти на
настоящата Обособена позиция.
ПОДХОД ПРЕДЛАГАН ОТ УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОТ
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕТАПИТЕ, ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Подход предлаган от Консорциума, за изпълнение на всяка от дейностите по Етап 1,
описани в техническата спецификация. В този раздел в поддточки е представен подхода за
всяка отделна дейност.
Подход предлаган от Консорциума, за изпълнение на всяка от дейностите по Етап 2,
описани в техническата спецификация. В този раздел в поддточки е представен подхода за
всяка отделна дейност.
Подход предлаган от Консорциума, за изпълнение на всяка от дейностите по Етап 3,
описани в техническата спецификация. В този раздел в поддточки е представен подхода за
всяка отделна дейност.
Подход предлаган от Консорциума, за изпълнение на всяка от дейностите по Етап 4,
описани в техническата спецификация. В този раздел в поддточки е представен подхода за
всяка отделна дейност.
ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕТАПИТЕ,
ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И С КОИ ОТ ОЧАКВАНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ КОРЕСПОНДИРАТ
Показатели за изпълнение на целите на обществената поръчка по Обособена позиция 2.
Очаквани резултати, с които кореспондира всяка от дейностите по етапите, описани в
техническата спецификация
План за работа за изпълнение на всяка от дейностите по етапите описани в Техническата
спецификация
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ЙЕРАРХИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ
ЗА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ, ПО ЕТАПИТЕ ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Преглед на необходимата експертиза с ключови и неключови експерти
Разпределение на задачите и йерархията на отделните експерти за всяка от дейностите,
по етапите описани в Техническата спецификация
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Представяне на партньорите в Консорциума и налично оборудване за изпълнение на
дейностите
Методология за управление на изпълнението на договора, Координация и комуникация с
Възложителя
Организация за изпълнение на услугата и описание на организационната структура
СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
Методология за гарантиране на качеството при изпълнение на услугата
Същност на системата за гарантиране на качеството при изпълнение на услугата
Програма за управление на качеството (ПУК) за изпълнение на услугата
Механизми за вземане на решения в екипа на консорциума, за прилагане на коригиращи
действия
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПИСАНИТЕ В
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ РИСКОВЕ ПО ДЕЙНОСТИ
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Методология за управление на риска с описание на процеса на управление на риска и
етапите на процеса на управление на риска
Анализ на рисковете, регистър на рисковете, съдържащ описание и анализ на риска и
категория на риска;
Документиране на рисковете;
Мерки за управление на рисковете, идентифицирани от консорциума.
Изпълнение на минималните изисквания по отношение на екипа от експерти:
По отношение на предложения екип от експерти, съгласно изискванията в т. III от
техническата спецификация участникът е представил списък на ключовите оферти, като част от
подаденото техническо предложение (Съгласно образец №2), към който са представени
следните документи:
За ключов експерт 1 – Ръководител на екипа
•
Декларация за разположение на експерта;
•

Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ за висше образование, придружено с превод на български език
удостоверяващо придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалност „Науки за околната среда“ от „Катедра Горско стопанство и околна
среда“. Образованието на експерта съответства с поставените от Възложителя
изисквания за висше образование и професионална квалификация.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 5 години. Представено е
копие на 3 бр. удостоверения, придружени с превод на български език, от които е
видно, че експертът има 16 години, 7 месеца и 8 дни общ професионален опит по
придобитата специалност.
-

Специфичен професионален опит на ръководна позиция в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представени са копия на
три документа (потвърждение от работодател), удостоверяващи специфичния опит, от
който е видно, че лицето притежава специфичен опит на ръководна позиция в екипи
по шест проекта с обхват, посочен в техническата спецификация. Напр.:
- Ръководител на проекта за специалните защитени зони (Директива за
птиците) проект: „Създаване на мрежата Натура 2000 в Словакия (2001 – 2002)
- Ръководител на проект, „Привеждане в действие на Директивата за птиците и
Директивата за местообитанията в Словакия“
- Ръководител в проект „Прилагане на Директивата за птиците и
Директивата за местообитанията в Словакия“ и др.

Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
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•
•

За ключов експерт 2 – Птици :
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ за висше образование, специалност „Биология“, придружено с превод на
български език.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представени са
копия на служебни бележки, придружени с превод на български език, от които е
видно, че експертът притежава общ професионален опит по специалността – 13 г. и 3
м.
- Специфичен професионален опит като експерт по птици в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Участникът е представил
копия на служебни бележки, придружени с превод на български език,
удостоверяващи специфичния опит на експерта по осем различни проекта, напр.:
- Водещ експерт птици, проект „Мониторинг на популациите на избрани
видове птици в Словения – създаване на схема за мониторинг, изготвяне на
мониторингови протоколи и провеждане на теренно проучване“. Проектът е свързан с
отделни дейности по докладването на Словения по чл. 12 на Директива за птиците;
- Водещ експерт птици в шест проекта за „Мониторинг на популациите на
избрани видове птици в Словения“ – 2005 г., 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.
Проектите целят събирането на данни и информация, необходима за докладването на
Словения по чл. 12 на Директива за птиците.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че
ключовият експерт отговаря на минималните изисквания поставени от
възложителя.

•
•

За ключов експерт 3 – Птици 2:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ за висше образование, придружено с превод на български език за
придобито висше образование по специалност „Биология“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представени са
копия на документи, придружени с превод на български език, потвърждаващи 13
години, 11 общ професионален опит по придобитата специалност.
- Специфичен професионален опит като експерт по птици в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представени са копия на
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сертификати и референции, придружени с превод на български език, удостоверяващи
специфичния опит на експерта по осем различни проекта, напр.
- Експерт по птиците, Проект „Опазване и съхранение на биоразнообразието
в Национален парк Селмос – Вурейкос. Събраните данни и информация са
използвани за изготвяне на доклада по чл. 12 от Директивата за птиците;
- Експерт по птиците, Проект „Записване и мониторинг на типовете
местообитания и видовете растения и животни в Национален парк Еврос Делта“.
Събраните данни и информация са използвани за изготвяне на доклада по чл. 12 от
Директивата за птиците;
- Експерт по птиците, Проект „Мониторингова програма за видовете и
типовете местообитания в защитена зона Капратос – Сарна“. Събраните данни и
информация са използвани за изготвяне на доклада по чл. 12 от Директивата за
птиците и др. проекти

Въз основа на представената документация комисията констатира, че
ключовият експерт отговаря на минималните изисквания поставени от
възложителя.
•
•

За ключов експерт 4 – Птици 3:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта, към която
удостоверяващи декларираната информация:

са

приложени

следните

документи,

- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ за висше образование, придружено с превод на български език по
специалност „поведенческа биология и еволюция“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представени са
копия от потвърждения от работодател, че притежава общо 20 години професионален
опит по придобитата специалност.
- Специфичен професионален опит като експерт по птици в екип, изпълнил услуги с
обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект.
Представени са копия на удостоверения и референции, придружени с превод на
български език, удостоверяващи специфичния опит на експерта по четири различни
проекта, напр.
- Експерт по птиците, проект „Изпълнение на мерки за подобряване на
консервационния статус на Белия щъркел“; идентифициране на мерки за подобряване
на природозащитното състояние на целевия вид, изпълнение на планираните
консервационни дейности“ в обхвата на еквивалентен на Закона за защитените
територии национален закон на друга държава.
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- Експерт по птиците, проект „Изпълнение на мерки за подобряване на
консервационния статус на Осояда“; идентифициране на мерки за подобряване на
природозащитното състояние на целевия вид, изпълнение на планираните
консервационни дейности в обхвата на еквивалентен на Закона за защитените
територии национален закон на друга държава.
-

Експерт по птиците проект „Изпълнение на мерки за подобряване
консервационния статус на Въртошийката“; идентифициране на мерки
подобряване на природозащитното състояние на целевия вид, изпълнение
планираните консервационни дейности в обхвата на еквивалентен на Закона
защитените територии национален закон на друга държава.

на
за
на
за

- Експерт по птиците, Проект „Изпълнение на консервационни мерки за подобряване
на екологичното състояние на специалните защитени зони за мигриращи видове
птици“ съгласно Директивата за птиците.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 5 – Статистика и бази данни:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на
документ, придружено с превод на български език, доказващ придобито висше
образование по специалност „Биология“.
- Сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически софтуер.
Представено е копие на документ, придружено с превод на български език, от който е
видно, че участникът е преминал успешно обучение за работа със софтуерни
приложения за статистически анализи, бази данни и ГИС.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Участникът е
представил копия на служебни бележки, придружени с превод на български език, от
които е видно, че експертът има общ професионален опит по придобитата
специалност – 12 г. и 3 м.
- Специфичен професионален опит като експерт по Статистика и/или бази данни в
екип, изпълнил услуги с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект.
Представено е копие на служебни бележки, придружени с превод на български език,
от които е видно, че експертът притежава специфичен опит като експерт
“Статистически анализи, „Статистика и бази данни“ Икономически анализи и
прогнози, интегрирани оценки“ и експерт „Бази данни“ в три проекта: проект
„Проучване и опазване на качулат кълвач“, проект „“Ефекти и резултат на
климатичните промени върху биоразнообразието в Квебек“, „Проучване на застрашен
от изчезване вид орска птица Дългоклюна Мраморна Кайра“ като част от
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консервационен план за определяне и опазване на критично застрашени хабитати в
обхвата на еквивалентен на Закона за защитените територии национален закон на
друга държава.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя:

•
•

За ключов експерт 6 – ГИС:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома
за висше образование по специалност „Лесовъдство“.
- Сертификат или еквивалентен документ за работа с ГИС софтуер. Представено е
копие на сертификат, придружен с превод на български език за работа със
софтуерния продукт ArcGIS Desktop III.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представена е
служебна бележка, придружена с превод на български език, от която е видно, че
експертът има 16 г. и 7 м. общ професионален опит по придобитата специалност.
- Специфичен професионален опит като експерт по ГИС данни в екип, изпълнил
услуги с обхват, посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представена е
служебна бележка, придружена с превод на български език, с която се удостоверява
специфичен опит в шест проекта, напр.:
- ГИС мениджър, Проект „Преглед на специалните защитени зони Натура 2000 в
Словения. Проектът е свързан с докладването по чл. 12 на Директивата за птиците;
- ГИС мениджър, Проект „Подготовка на данни за птиците за целите на националното
докладване по чл. 12 на Директивата за птиците за периода 2008 -2012“. В рамките на
проекта е събрана и обработена цялата информация за видовете птици, необходима за
целите на докладването по чл. 12 от Директивата за птиците;
- ГИС мениджър, Проект „Мониторинг на птиците в специалните защитени зони“ 2016
г. Проведен е мониторинг в съответствие с Директивата за птиците.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.

•
•

За ключов експерт 7 –Разработване на методики:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
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- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома
за придобито висше образование по специалност „биология“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представена е
служебна бележка, придружена с превод на български език, от която е видно, че
експертът има общ професионален опит – 20 г., 8 м. и 22 дни по придобитата
специалност.
- Специфичен професионален опит като експерт в екип, изпълнил услуги с обхват,
посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представени са референции,
придружени с превод на български език, от които е видно, че експертът притежава
специфичен опит като ръководител на проект и член на екипа общо 9 проекта, напр.:
- „Подготовка на латвийския национален доклад 2007-2012 г. за изпълнението на
Директивата за местообитанията;
- Осигуряване на непрекъснатост и съвместимост на мониторинговите данни за
видовете птици
във връзка с промените в раздела за мониторинг на
биоразнообразието на Националната програма за мониторинг“. Проектът е свързан с
оценка на консервационния статус на видовете птици в Латния съгласно изискванията
за докладване по чл. 12 от Директивата за птиците.
- „Подготовка на методологията за мониторинг на мрежата Натура 2000“, Проектът е
свързан с разработване на методология, която да позволи събирането на данни за
популациите на видове в обхвата на Приложение I на Директивата за птиците, както и
данни за местообитанията в обхвата на Приложение I на Директивата за
местообитанията.
Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
•
•

За ключов експерт 8 – Докладване по директивата:
Декларация за разположение на експерта;
Автобиография на експерта с приложени следните документи, удостоверяващи
декларираната информация:
- Висше образование с професионална квалификация. Представено е копие на диплома,
придружено с превод на български език за висше образование със степен „Магистър“
по специалност „Аграрен инженер“. Висшето образование и професионалната
квалификация (специалност) са еквивалентни на специалност „Горско стопанство“ и
„Животновъдство“.
- Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години. Представена е
служебна бележка, придружена с превод на български език, от която е видно, че
експертът притежава общ професионален опит по придобитата специалност -24
години.
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- Специфичен професионален опит като експерт в екип, изпълнил услуги с обхват,
посочен в техническата спецификация – 1 проект. Представена е служебна бележка,
придружена с превод на български език, от която е видно, че участникът притежава
специфичен опит по девет различни проекта, напр.:
-Разширяване на биогреографската карта на районите (Директивата
местообитанията) към Пан-европейската биогеографска карта на районите)“;

за

-„Разработване на мрежата от защитени зони Емералд в Западните Балкани по
Програма „Кардс“. Проектът е свързан с определяне на разпространението по
биогеографски райони във всяка участваща държава на всички видове и
природни местообитания по Резолюция № 4 (1996) и № 6 (1998) на Бернската
конвенция и Приложение I на Директивата за местообитанията;
-„Създаване на мрежата Емералд – Фаза 2“ и по-конкретно за природни
местообитания и висши растения.“ Проектът е свързан с определяне на
разпространението по биогеографски райони във всяка участваща държава на
всички видове и природни местообитания по Резолюция № 4 (1996) и № 6
(1998) на Бернската конвенция и Приложение I на Директивата за
местообитанията;

Въз основа на представената документация комисията констатира, че ключовият
експерт отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя.
Комисията счита, че предложението на участника Консорциум „ДИКОН-ПАРТИЦИП
по обособена позиция № 2 отговоря на минималните изисквания, посочени в документацията за
участие и допуска участникът до оценка на техническото предложение по методиката за оценка.
3.
Участникът ЕНВЕКО С.А. е представил Предложение за изпълнение на
поръчката, което съдържа:
Предложение за изпълнение, ведно с Приложение 1 Организация и методология за
изпълнение на поръчката, Приложение 2 Екип от ключови експерти и Приложение 3 График за
изпълнение на дейностите.
Участникът е декларирал в Предложение за изпълнение на поръчката (Образец 2)
срокове за изпълнение на отделните етапи, както следва:
ЕТАП 1 – 2 месеца
ЕТАП 2 – 10 месеца
ЕТАП 3 – 13 месеца
ЕТАП 4 – 10 месеца
В Предложение за изпълнение на поръчката (Образец 2) се съдържа описание за подхода,
който ще е ориентиран към крайните резултати. Представено е описание на опита на
Ръководителя на проекта.
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Направен е обзор на птиците и Специалните защитени зони в България. Описани са
георграфски характеристики и статистически данни за птиците в Европа и България. Съдържа
се обобщена статистическа информация и данни за Специалните защитени зони в България.
Представена е таблица с числеността и рамерите на местообитанията в НАТУРА 2000, като е
приложена и карта на СЗЗ в България.
В Раздел „Обхват на дейностите“ участникът е цитирал дословно текстове от
Техническата спецификация.
В Раздел „Подход за изготвяне на оценки за състоянието на видовете птици на
национално ниво“ участникът е потвърдил изисквания за докладване от Техническата
спецификация и се цитирани дословно текстове от Техническата спецификация. Участникът е
описал, че ще използва опита си в организирането на теренни проучвания и оценки на видовете
гнездящи птици в България.
В Раздел „Етапи за изпълнение на дейностите“ участникът е цитирал дословно
дейностите и етапите от Техническата спецификация, като е изразил своето намерение да ги
изпълни.
В Раздел „Очаквани резултати“ участникът е цитирал дословно очакваните резултати от
Техническата спецификация, като е изразил своето намерение да ги постигне.
Приложение 1 Организация и методология за изпълнение на поръчката съдържа:
ПОДХОД ПРЕДЛАГАН ОТ ЕНВЕКО С.А. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПИТЕ И
ДЕЙНОСТИТЕ ЗАДАДЕНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Методика
В тази точка в отделни подточки участникът отново е цитирал дословно текстове от
Техническата спецификация и в допълнение е представил описание на реквизитите на
методиката за мониторинг с методи за мониторинг, техники за преброяване на птици,
наблюдателни точки за полево проучване, стационарно наблюдение, комбинация между тях.
Декларирано е разположението на необходимото техническо оборудване.
Местообитания, обект на мониторинг
Направено е описание как ще бъдат изготвени цифровите карти и техните слоеве.
Изготвяне на оценки на ПС, подготовка на формуляри по чл.12 от Директивата,
ревизия на стандартните формуляри
В тази част отново са цитирани текстове от Техническата спецификация.
ПЛАН ЗА РАБОТА
В тази част на техническото предложение в табличен вид са представени Дейностите,
като е записано, че за всяка Дейност ще бъде представен доклад и е посочен срока за
изпълнение.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ЙЕРАРХИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ
ЗА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ
В тази част на техническото предложение в табличен вид са представени Дейностите,
като е записано за всяка основен отговорен ключов експерт и подкрепящи ключови експерти.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
В тази част са изброени ключовите експерти така, както са определени в Техническата
спецификация. Предложен е допълнителен Ключов експерт 9 – Контрол на качеството и е
заявена готовност за сформиране на екип от теренни експерти и привличане на широк екип от
орнитолози. Направено е представяне на Ключовите експерти и на предложения допълнителен
Ключов експерт 9.
МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
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Описано е, че качеството ще се контролира на четири нива и е представена схема на
организация на изпълнението на договора, в която са посочени взаимовръзки в рамките на екипа
на участника.
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ И ПРЕДОТРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Описани са рисковете, дефинирани от Възложителя и стъпки за управлението им. За
всеки риск е направен анализ, направена е оценка и са посочени мерки за
недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване
на риска.
Приложение 2. Екип от ключови експерти:
Представен е екипа от ключови експерти ведно с доказателства към тях.
Приложение 3. График за изпълнение на дейностите/Времеви график:
Представен е времеви график в табличен вид с Дейностите по етапи.
Констатации на комисията по представеното от участника ЕНВЕКО С.А.
предложение за изпълнение на поръчката:
Съгласно т. 2.2.3.3. от документацията за участие - Организация и методология за
изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката, следва да съдържа: подхода предлаган от Участника за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
Техническата спецификация;
В цитираната точка е записан следния текст: Участникът е необходимо да опише какъв
подход ще използва при изпълнението на поръчката, като изложи своето виждане според
естеството на поръчката. - план за работа за изпълнение на всяка от дейностите по етапите
описани в Техническата спецификация и с кои от очакваните резултати кореспондират;
Участникът е необходимо да разгледа всички дейности и етапи от техническата
спецификация, като за дейностите и етапите опише начинът за изпълнението им, с посочен
технически и човешки ресурс за изпълнението. Необходимо е да се посочат резултатите от
съответната дейност, като те да са обвързани със самата дейност и начина, по който тя ще
се изпълни, с идентифициране на ключовите моменти при изпълнението. - разпределение на
задачите и йерархията на отделните експерти за всяка от дейностите по етапите описани в
Техническата спецификация и организационна структура; Участникът трябва да опише
своето виждане за комуникацията при изпълнението на поръчката, в която са
идентифицирани всички заинтересовани страни, тяхната роля за изпълнение на поръчката и
взаимодействието между тях. Трябва да предложи концепция за организация на персонала при
изпълнението на обществената поръчка, разпределение на задачите по експерти на ниво
етапи и дейности и са предложени подходящи механизми за ангажиране на експертите при
изпълнението на поръчката. Участникът трябва да предложи организация на ключовите и
неключовите /ако е приложимо/ експерти в екипа на участника, като се посочи как се
разпределят отговорностите по изпълнението на поръчката и дейностите, предмет на
поръчката между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите. Необходимо е участникът да посочи
разпределението на изпълнението по отделните клонове по вертикална йерархичност в екипа,
като посочи и обоснове процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип. система за осугуряване на качеството при изпълнение на поръчката; Необходимо е
участникът да предложи механизъм за гарантиране на качеството при изпълнение на
обществената поръчка, който да е свързан със спецификата на поръчката, влиянието на
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рисковете и спецификата на дейностите, и ключовите моменти при изпълнението. Да се
опишат начините, подхода и нивата на контрол и валидиране на резултатите, на ниво етапи
и дейности. Участникът трябва да предложи механизъм за вътрешен контрол и мониторинг
на изпълнението, както и за взаимодействието с Възложителя по отношение на прилагането
на мерки за вътрешен контрол. Необходимо е да се предложат подходящи индикатори за
оценка на напредъка при изпълнението на всички дейности, включени в поръчката и
механизмите за вземане на решения за прилагане на коригиращи действия. - мерки за
преодоляване и предотвратяване на описаните в техническата спецификация рискове по
дейности. В настоящата част от своето предложение участникът следва да изложи
мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в
техническата спецификация. 34 Участникът анализира дефинираните от Възложителя
рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на
влияние, като за всяка форма на проявление идентифицира мерки за предотвратяване на
настъпването и минимизиране/елиминиране на последиците, в случай на настъпване на рисково
събитие, така че договорът да бъде завършен в определения в техническите спецификации
обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.
В Предложението за изпълнение на поръчката, представено от ЕНВЕКО С.А. са налице
следните несъответствия:
Приложение 1. Организация и методология за изпълнение на поръчката:
ПОДХОД, ПРЕДЛАГАН ОТ ЕНВЕКО С.А. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПИТЕ И
ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАДАДЕНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
В Приложение 1 участникът е цитирал дейности от техническата спецификация, като е
изразил намерението си да ги изпълни и е описал реквизити на методиките и части от самите
методики. Описаното в тази част на техническото предложение може да се приеме като подход
за изпълнение на полевите проучвания и изготвянето на оценките, което представлява две
дейности. Подход, който ще се използва при изпълнението на поръчката не е описан и в други
части на техническото предложение на участника.
ПЛАН ЗА РАБОТА
В представения план за работа липсва описание за начина на изпълнение на дейностите и
етапите с посочен технически ресурс за изпълнението. Липсва идентифициране на ключови
моменти при изпълнението. От други части на офертата на участника може да се приеме, че са
посочени резултатите от съответната дейност и човешкия ресурс, предвиден за изпълнението на
дейностите.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ЙЕРАРХИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ
ЗА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ
Липсва описание на комуникацията по време на изпълнението на поръчката. Липсва
идентификация на заинтересованите страни, ролята им и взаимодействието между тях. Липсва
описание на комуникацията с Възложителя.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Липсва разпределение на изпълнението по отделните клонове по вертикална
йерархичност в екипа и няма обосновка за процеса на възлагане на отделни задачи на
експертния екип.
МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
Липсва описание на механизмите за гарантиране на качеството на ниво етапи и дейности.
Липсват индикатори за оценка на напредъка при изпълнение на всички дейности.
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В приложение График за изпълнение на дейностите и Предложението за изпълнение на
поръчката са налице следните несъответствия:
Представен е времеви график в табличен вид с Дейностите по етапи. Графикът
съответства на представената таблица в част „План за работа“ на Приложение 1 към
техническото предложение. Графикът не съответства на Предложение за изпълнение на
поръчката (Образец 2). В образеца участникът е декларирал следните срокове: ЕТАП 1 – 2
месеца; ЕТАП 2 – 10 месеца; ЕТАП 3 – 13 месеца; ЕТАП 4 – 10 месеца. Съгласно представения
график (Приложение № 3) ЕТАП 1 се изпълнява в продължение на 15 месеца (2 месеца,
прекъсване 10 месеца, след което още 3 месеца), ЕТАП 2 ще се изпълнява 9 месеца, ЕТАП 3 ще
се изпълнява 7 месеца (3 месеца, прекъсване 1 месец, след което още 3 месеца), ЕТАП 4 ще се
изпълнява 10 месеца.
По отношение на минималните изисквания към ключовите експерти, съгласно
Техническата спецификация по обособена позиция № 2 комисията установи следното:
За ключов експерт 2 – Птици 1:
Не са представени документи/доказателства, удостоверяващи общия и специфичния опит
на експерта. Представен е списък на приложените копия на възнаграждения на експерта от 1985
г. до днес. Към списъка са представени квитанции за предоставени услуги. В квитанциите не е
посочен период, през който са изпълнени дейностите, за да направи комисията преценка
относно продължителността на общия професионален опит по придобитата специалност. В
квитанциите не е посочена ролята на експерта по проектите, за които са изплатени суми, за да
направи комисията преценка относно наличието на специфичен професионален опит на
експерта.
От представената информация в документите не се доказват изискванията към ключов
експерт 2 – Птици 1, посочени в т. III. Ключови експерти на Техническата спецификация по
обособена позиция № 2, както следва:
2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години;
3) „Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по Птици в екип при
изпълнението на услуги за изготвяне на доклад и/или отделни дейности свързани с
докладването по чл.12 на Директивата за птиците и/или разработване на планове и програми
за опазване на птици и/или изпълнение на консервационни дейности/програми за опазване на
птици в обхвата на Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен
национален закон на друга държава – 1 проект“.
За Ключов експерт 5 – Статистика и бази данни:
1. Не е представен сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически
софтуер.
2. От представените документи не може да се направи категоричен извод, че експертът е
участвал, като експерт по Статистика и/или бази данни в екип при изпълнението на услуги за
изготвяне на доклад и/или отделни дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата
за местообитанията и/или докладването по чл.12 на Директивата за птиците и/или разработване
на планове и програми за опазване на видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите
и/или изпълнение на на планове и програми дейности/програми за опазване на
видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или Закона за защитените територии
или еквивалентен национален закон на друга държава. От представеното удостоверение за
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трудова заетост е видно, че предложеният експерт има сключени договори по проект
„Технология на статистиката на околната среда по темите на култура, развитие и туризъм“ и
„Питагор /околна среда/ - статистически вероятности за намаляване и изчезване на популацията
на видовете в динамична среда. Не е посочена ролята на експерта в описаните проекти. От
имената на проектите не може да се направи извод, че услугите са свързани с изготвяне на
доклад и/или отделни дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата за
местообитанията и/или докладването по чл.12 на Директивата за птиците и/или разработване на
планове и програми за опазване на видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или
изпълнение на на планове и програми дейности/програми за опазване на
видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или Закона за защитените територии
или еквивалентен национален закон на друга държава.
От представената информация в документите не се доказват изискванията към ключов
експерт 5 – Статистика и бази данни, посочени в т. III. Ключови експерти на Техническата
спецификация по обособена позиция № 2, както следва:
2) Сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически софтуер;
3) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по Статистика
и/или бази данни в екип при изпълнението на услуги за изготвяне на доклад и/или отделни
дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата за местообитанията и/или
докладването по чл.12 на Директивата за птиците и/или разработване на планове и програми
за опазване на видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или изпълнение на на
планове и програми дейности/програми за опазване на видове/местообитания/птици в обхвата
на Директивите и/или Закона за защитените територии или еквивалентен национален закон на
друга държава – 1 проект.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията
предлага участника ЕНВЕКО С.А да бъде отстранен от участие по обособена позиция № 2:
„Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12
от Директивата за за птиците (2009/147/ЕО)“.
Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници.
I.

ДЗЗД „ЕНВИМОН“:

Таблица 1 – Подпоказател 1 (ПП1) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 1 Ръководител на екипа.

Подпоказател 1 – ПП1
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 1 (ПП1), точки:

Точки
40
60

100

Таблица 2 – Подпоказател 2 (ПП2) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 2 – Птици 1.
Подпоказател 2 – ПП2

Надграждащи изисквания

Точки
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1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 2 (ПП2), точки:

40
60

100

Таблица 3 – Подпоказател 3 (ПП3) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 3 – Птици 2.
Подпоказател 3 – ПП3
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 3 (ПП3), точки:

Точки
40
60

100

Таблица 4 – Подпоказател 4 (ПП4) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 4 – Птици 3.
Подпоказател 4 – ПП4

Надграждащи изисквания

1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

от 9 години и 1 ден до 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 4 (ПП4), точки:

Точки
25
60

85

Таблица 5 – Подпоказател 5 (ПП5) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 5 – Статистика и бази данни.
Подпоказател 5 – ПП5
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 5 (ПП5), точки:

Точки
40
60

100

Таблица 6– Подпоказател 6 (ПП6) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 6 – ГИС.

Подпоказател 6 – ПП6
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)

Точки
40
60
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Оценка по подпоказател 6 (ПП6), точки:

100

Таблица 7 – Подпоказател 7 (ПП7) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 7 – Разработване на методики.
Подпоказател 7 – ПП7
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 7 (ПП7), точки:

Точки
40
60

100

Таблица 8 – Подпоказател 8 (ПП8) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 8 – Докладване по директивата.
Подпоказател 8 – ПП8
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 8 (ПП8), точки:

Точки
40
60

100

Оценката по показател ПКП за участника е :
ПКП = [ 100(ПП1)+ 100 (ПП2) + 100 (ПП3) + 85 (ПП4) + 100 (ПП5) + 100 (ПП6) + 100 (ПП7) +
100 (ПП8)] / 8 = 98.125

II.
КОНСОРЦИУМ „ДИКОН-ПАРТИЦИП“:
Таблица 1 – Подпоказател 1 (ПП1) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 1 Ръководител на екипа.
Подпоказател 1 – ПП1
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 1 (ПП1), точки:

Точки
40
60

100

Таблица 2 – Подпоказател 2 (ПП2) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 2 – Птици 1.
Подпоказател 2 – ПП2
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)

Точки
40
60
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Оценка по подпоказател 2 (ПП2), точки:

100

Таблица 3 – Подпоказател 3 (ПП3) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 3 – Птици 2.
Подпоказател 3 – ПП3
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 3 (ПП3), точки:

Точки
40
60

100

Таблица 4 – Подпоказател 4 (ПП4) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 4 – Птици 3.
Подпоказател 4 – ПП4
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
Над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 4 (ПП4), точки:

Точки
40
60

100

Таблица 5 – Подпоказател 5 (ПП5) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 5 – Статистика и бази данни.
Подпоказател 5 – ПП5
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 5 (ПП5), точки:

Точки
40
60

100

Таблица 6 – Подпоказател 6 (ПП6) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 6 – ГИС.
Подпоказател 6 – ПП6
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 6 (ПП6), точки:

Точки
40
60

100

Таблица 7 – Подпоказател 7 (ПП7) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 7 – Разработване на методики.
Подпоказател 7 – ПП7

Надграждащи изисквания

Точки
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1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 7 (ПП7), точки:

40
60

100

Таблица 8 – Подпоказател 8 (ПП8) за надграждане на общ и специфичен професионален
опит на Ключов експерт 8 – Докладване по директивата.

Подпоказател 8 – ПП8
1.1. Общ професионален опит по
придобитата специалност
1.2. Специфичен професионален
опит

Надграждащи изисквания
над 10 години
(описани по-горе в протокола)
3 или повече изпълнени проекта
(реализирани дейности по изпълнени договори с обхват,
посочен в техническата спецификация)
(описани по-горе в протокола)
Оценка по подпоказател 8 (ПП8), точки:

Точки
40
60

100

Оценката по показател ПКП за участника е :
ПКП = [ 100(ПП1)+ 100 (ПП2) + 100 (ПП3) + 100 (ПП4) + 100 (ПП5) + 100 (ПП6) + 100 (ПП7) +
100 (ПП8)] / 8 = 100 т.
Комисията насрочи заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 20
септември 2018 г. от 14.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда.
Комисията проведе 6 (шест) заседания и състави и подписа Протокол № 2 от дейността
си на 17 септември 2018 г. в един оригинален екземпляр.
На 20 септември 2018 г. от 14.00 ч. комисията проведе публично заседание по отваряне и
оповестяване на предлаганите ценови параметри на допуснатите участници по обособена
позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на
докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“ и обособена
позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване
съгласно чл. 12 от Директивата за за птиците (2009/147/ЕО)“:
Комисията присъства в пълен състав. На публичното заседание присъстваха:
1. Светлана Папукчиева – упълномощен представител на Търговско обединение
„ДИКОН - УБА - НАТУРА“;
2. Пепа Кузева – упълномощен представител на Търговско обединение „ДИКОН ПАРТИЦИП“,
3. Аспарух Карастоянов – упълномощен представител на ЕНВЕКО С.А
4. Стела Славчева – упълномощен представител на ЕНВЕКО С.А
5. Борис Каракушев – упълномощен представител на ДЗЗД „ЕНВИМОН“.
Председателят на комисията съобщи оценките на техническите предложения на
допуснатите участници по двете обособени позиции, след което пристъпи към отваряне и
оповестяване на предлаганите ценови параметри.
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По обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията
(92/43/ЕИО)“ ДЗЗД „ЕНВИМОН“ предлага обща цена от 7 800 250.00 лв. (седем милиона
осемстотин хиляди и двеста и петдесет лева) без вкл. ДДС или 9 630 300 лв. (девет милиона
шестстотин и тридесет хиляди и триста лева) с вкл. ДДС. Цената е формирана, както следва:
Етап 1
Етап 2
Етап 3
Етап 4

Цифром без ДДС
393 600.00
559 200.00
345 600.00
6 501 850.00

Словом без ДДС
Триста деветдесет и три хиляди и шестстотин лева
Петстотин петдесет и девет хиляди и двеста лева
Триста четиридесет и пет хиляди и шестстотин лева
Шест милиона петстотин и една хиляди и
осемстотин и петдесет лева

Етап 1

Цифром с ДДС
472 320.00

Етап 2

671 040.00

Етап 3

414 720.00

Етап 4

7 802 220.00

Словом с ДДС
Четиристотин седемдесет и две хиляди и триста и
двадесет лева
Шестстотин седемдесет и една хиляди и четиридесет
лева
Четиристотин и четиринадесет хиляди седемстотин и
двадесет лева
Седем милиона осемстотин и две хиляди двеста и
двадесет лева

Трима от членовете на комисията и представителят на Търговско обединение „ДИКОН
- УБА - НАТУРА“ подписаха всички страници на ценовото предложение.
По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за за птиците (2009/147/ЕО)“ ДЗЗД
„ЕНВИМОН“ предлага обща цена от 3 699 000.00 лв. (три милиона шестстотин деветдесет и
девет хиляди лева) без вкл. ДДС или 4 438 800.00 лв. (четири милиона четиристотин тридесет и
осем хиляди и осемстотин лева) с вкл. ДДС. Цената е формирана, както следва:
Етап 1
Етап 2
Етап 3
Етап 4

Цифром без ДДС
115 200.00
201 600.00
604 800.00
2 777 400.00

Словом без ДДС
Сто и петнадесет хиляди и двеста лева
Двеста и една хиляди и шестстотин лева
Шестстотин и четири хиляди и осемстотин лева

Етап 1

Цифром с ДДС
138 240.00

Етап 2

241 920.00

Етап 3

725 760.00

Етап 4

3 332 880.00

Словом с ДДС
Сто тридесет и осем хиляди двеста и четиридесет
лева
Двеста четиридесет и една хиляди деветстотин и
двадесет лева
Седемстотин двадесет и пет хиляди седемстотин и
шестдесет лева
Три милиона триста тридесет и две хиляди
осемстотин и осемдесет лева
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Трима от членовете на комисията и представителят на Търговско обединение „ДИКОН ПАРТИЦИП“ подписаха всички страници на ценовото предложение на участника.
По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за за птиците (2009/147/ЕО)“ предлага
обща цена от 3 646 990.00 лв. (три милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин
и деветдесет лева) без вкл. ДДС или 4 376 388.00 лв. (четири милиона триста седемдесет и шест
хиляди триста осемдесет и осем лева) с вкл. ДДС. Цената е формирана, както следва:
Етап 1
Етап 2
Етап 3
Етап 4

Цифром без ДДС
500 000.00
1 200 000.00
500 000.00
1 446 990.00

Словом без ДДС
Петстотин хиляди лева
Един милион и двеста хиляди лева
Петстотин хиляди лева
Един милион четиристотин четиридесет и шест
хиляди деветстотин и деветдесет лева

Етап 1
Етап 2

Цифром с ДДС
600 000.00
1 440 000.00

Етап 3
Етап 4

600 000.00
1 736 388.00

Словом с ДДС
Шестстотин хиляди лева
Един милион четиристотин и четиридесет хиляди
лева
Шестстотин хиляди лева
Един милион седемстотин тридесет и шест хиляди
триста осемдесет и осем лева

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.
По обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията
(92/43/ЕИО)“ комисията констатира, че ценовото предложение на участника ДЗЗД
„ЕНВИМОН“отговоря на образеца на ценово предложение.
Комисията констатира следното несъответствие:
Предложената цена без вкл. ДДС е 7 800 250.00 лв. (седем милиона осемстотин хиляди и
двеста и петдесет лева). При добавяне на размерът на ДДС се получава сума в размер 9 360 300
лв. (девет милиона триста и шестдесет хиляди и триста лева). Вместо тази сума е записана сума
в размер 9 630 300 лв. (девет милиона шестстотин и тридесет хиляди и триста лева).
Комисията счита, че е допусната явна фактическа грешка при вписване на сумата с вкл.
ДДС, тъй като са разместени местата на втората и третата цифра.
В случая следва да се отчете, че размерът на ДДС е нормативно установен и константен,
поради което не съставлява пречка преизчисляването на цената с добавянето на стойността на
ДДС, без това по същество да променя заявената от участниците цена. В тази връзка,
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техническата грешка при изчисляването на крайна цена с ДДС не се отразява на
действителността и валидността на ценовото предложение на участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“
Същевременно при сбора на посочените единични цени с вкл. ДДС като резултат се
получава правилната сума - 9 360 300 (девет милиона триста и шестдесет хиляди и триста лева).
Комисията взе предвид, че в т. 2.2.4 Ценово предложение от документацията за участие
(стр. 35), съответно в образеца на Ценово предложение (Образец 3) по обособена позиция № 1,
възложителят е одобрил като задължително за спазване следното правило:
„При несъответствие между общата цена и сбора на съставните й цени ще се взема
предвид сбора на съставните й цени.“
При прилагане на посоченото по-горе правило комисията е изходила от обстоятелството,
че същото има за цел да идентифицира предварително установима стойност на ценовото
предложение на участника, когато при посочване на същото са налични грешки (изчислителни
или фактически), в който случай съгласно предварително обявените условия участникът не
подлежи на отстраняване, но съществува неяснота в неговото предложение. Утвърдените в
документацията правила имат за цел да идентифицират мястото на грешката, така че да бъде
установима действителната воля на участника при офериране на ценовото предложение.
Вземайки предвид посочените по-горе констатации и съображения, комисията
единодушно реши да допусне участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“ до оценка на ценовото
предложение.
Съгласно одобрената методика за оценка по показател „Предлагана цена“ (ПЦ) оценката
по Показател ПЦ се изчислява по формулата: ПЦ = ПЦЕ1 + ПЦЕ2 + ПЦЕ3 +ПЦЕ4.
точки:

По посочената по-горе формула участникът ДЗЗД „ЕНВИМОН“ получава следния брой
ПЦ = 35 + 20 + 35 +10=100 т.
Определяне на Комплексната оценка (КО)

Комплексната оценка на съответна оферта е сбор от стойностите на оценките по
показатели ПКП и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в
комплексната оценка.
Комплексната оценка на участника ДЗЗД „ЕНВИМОН се изчислява по формулата:
КО = 97.5 х 50% + 100 х 50% = 48.50+50=98.50 бр. точки
Комисията извърши класиране по обособена позиция № 1 „Анализи и проучвания на
видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО)“ по критерий „икономически най-изгодна оферта“, обявен в
обявлението и документацията за участие, както следва:
І място – ДЗЗД „ЕНВИМОН“
Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1
„Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно
чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“ да бъде определен участника ДЗЗД
„ЕНВИМОН“.
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По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)“ комисията
констатира, че ценовите предложения на участниците ДЗЗД „ЕНВИМОН“ и Търговско
обединение „ДИКОН - ПАРТИЦИП“отговорят на образеца на ценово предложение.
В Ценовото предложение на ДЗЗД „ЕНВИМОН“ е пропуснато да се запише с думи,
цената без вкл. ДДС, която участникът предлага за изпълнение на Етап 4. Същевременно
общата цена без вкл. ДДС е посочена коректно като сбор на единичните цени, посочена е с
цифри и думи цената за Етап 4 с вкл. ДДС. Не съществува неяснота в ценовото предложение на
участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“ и е установима действителната воля на участника при офериране
на ценовото предложение.
Предвид констатирани разлики в ценовите предложения на двамата участника по
отделните етапи, комисията реши на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да изиска разяснение за
данни, заявени от участниците и по-точно разяснение за начина на формиране на цените по
отделните етапи.
В определения от комисията срок постъпи писмено разяснение само от участника
Търговско обединение „ДИКОН – ПАРТИЦИП“. В разяснението е посочено, че основната
работа е планирано да бъде извършена от международни експерти, с необходимия опит и
познания на европейско ниво.
За Етап 1. Етап 1 предвижда изпълнението на седем дейности. В цената за този етап са
калкулирани разходи за възнаграждения, като всички ключови експерти и част от неключовите
са граждани на страни членки на ЕС, където нивата на възнагражденията са значително повисоки от тези на българските експерти. Включени са разходи за командировки, като са
планирани 2 експертни мисии (една в началото на изпълнението на дейностите по този етап и
една за целите на изпълнение на Дейност 6). Това включва разходи за самолетни билети,
нощувки и дневни. Предвидени са разходи за провеждане на работни срещи, разходи за превод,
административни разходи. Калкулирани са непредвидени разходи в размер 5% и печалба на
партньорите в обединението.
За Етап 2. Етапът предвижда изпълнението на 3 дейности. В цената са калкулирани
следните типове разходи: Разходи за възнаграждения. Съгласно разчетите на обединението за
изпълнение на дейностите са необходими около 200 човекодни за международни експерти и
около 1000 човекодни за български експерти.
Разходи за командировки: заложени са разходи за командировки на неключовите
експерти по птици, във връзка с планираната теренна работа. Разходите са за транспорт,
нощувки и дневни на експертите. Предвидени са разходи за материали, необходими за
теренната работа. Включени са и разходите за превод и административните разходи.
Калкулирани са 5% непредвидени разходи и планираната печалба за партньорите в
обединението.
За Етап 3. Етап 3 предвижда изпълнението на пет дейности. В цената за този етап са
калкулирани разходи за възнаграждения, като всички ключови експерти и част от неключовите
са граждани на страни членки на ЕС, където нивата на възнагражденията са значително повисоки от тези на българските експерти. За изпълнението на дейностите са необходими около
150 човекодни за международни експерти и около 150 човекодни за български експерти.
Включени са разходи за командировки, като са планирани 2 експертни мисии (една в началото
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на изпълнението на дейностите по този етап и една за целите на изпълнение на Дейност 6. Това
включва разходи за самолетни билети, нощувки и дневни. Предвидени са разходи за провеждане
на работни срещи, разходи за превод, административни разходи. Калкулирани са непредвидени
разходи в размер 5% и печалба на партньорите в обединението.
Етап 4. Предвижда изпълнението на три дейности. За изпълнението на дейностите
обединението е предвидило участието както на ключовите, така и на неключовите експерти:
заместник ръководител на екипа, експерти по птици, експерт заинтересовани страни, експерт
ГИС и бази данни, координатори по птици. Основната работа е планирано да бъде извършена от
международни експерти с необходимия опит и познания на европейско ниво.
В цената за този етап са калкулирани разходи за възнаграждения, като всички ключови
експерти и част от неключовите са граждани на страни членки на ЕС, където нивата на
възнагражденията са значително по-високи от тези на българските експерти. За изпълнението на
дейностите са необходими около 400 човекодни за международни експерти и около 200
човекодни за български експерти. Включени са разходи за командировки, като са планирани 2
експертни мисии (една в началото на изпълнението на дейностите по този етап и една за целите
на изпълнение на Дейност 6. Това включва разходи за самолетни билети, нощувки и дневни.
Предвидени са разходи за провеждане на работни срещи, разходи за превод, административни
разходи. Калкулирани са непредвидени разходи в размер 5% и печалба на партньорите в
обединението.
Комисията разгледа и обсъди подробно представеното писмено разяснение и счита, че
същото съдържа обстойна информация за начина на формиране на предлаганата цена по
отделните етапи. Включени са всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката, като са
съобразени със спецификата на националното и международно трудово и социално
законодателство. Комисията реши да приеме писменото разяснение на участника Търговско
обединение „ДИКОН – ПАРТИЦИП“.
Поради обстоятелството, че в определения от комисията срок не постъпи писмено
разяснение относно формирането на предлаганата цена по отделните етапи от страна на
участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“, комисията предлага ДЗЗД „ЕНВИМОН“ да бъде отстранен на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. С непредставянето на изисканото от комисията писмено
разяснение участникът не е спазил разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП и предварително
обявеното условие в документацията за участие, в РАЗДЕЛ IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ
ДОКУМЕНТИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ т. 1. Изисквания към
участниците в процедурата, подточка 1.1. Общи изисквания „Участниците трябва да се
придържат точно към настоящите Указания, обявените от Възложителя изисквания и
правилата на приложимата и относима нормативна уредба, като всяко отклонение от
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и от предварително заложените от възложителя изисквания
се явява основание за отстраняване“.
Комплексната оценка на участника Търговско обединение „ДИКОН – ПАРТИЦИП“ се
изчислява по формулата:
КО = 100 х 50% + 56.42 х 50% = 50.00+28.21=78.21 бр. точки
Комисията извърши класиране по обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на
видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците
(2009/147/ЕО)“ по критерий „икономически най-изгодна оферта“, обявен в обявлението и
документацията за участие, както следва:
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І място – Търговско обединение „ДИКОН – ПАРТИЦИП“
Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2:
„Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от
Директивата за птиците (2009/147/ЕО)“ да бъде определен участника „ДИКОН – ПАРТИЦИП“.
Комисията проведе 2 (две) заседания и състави и подписа Протокол № 3 на 08.10.2018 г. в
един оригинален екземпляр.
Комисията проведе общо 11 (единадесет) заседания за извършване на подбор на
участниците и разглеждане и оценка на офертите по реда на чл. 104, ал. 1, 4 и 5 от ЗОП и чл. 54
и следващи от ППЗОП и състави и подписа настоящия доклад на 08.10.2018 г. в един
оригинален екземпляр.
Комисия, назначена със Заповед № 401 от 23.11.2017 г. на изпълнителния директор,
изменена със Заповед № 286 от 24.7.2018 г. на заместник изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС):
заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 ЗЗЛД
(Красимир Аврамов)
заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 ЗЗЛД
(Калоян Богев)
заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 ЗЗЛД
(Маргарита Димитрова)
заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 ЗЗЛД
(Валери Георгиев)
заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 ЗЗЛД
(Теодора Лакова)

