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ПРОТОКОЛ 

№ 4 

 

от работата на комисията, назначена със Заповед №506/23.11.2018 г., чиято е 

възобновена със Заповед №116/10.04.2019 г. на 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: “Мониторинг и оценка 

на висши растения (включително мъхове) с национална значимост от Националната 

система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”, 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 01.11.2018 г. под № 00740-2018-

0012. 

В сградата на Изпълнителна агенция по околна среда,  гр. София 1618, бул. "Цар 

Борис III" № 136, на основание  чл. 57, ал. 2 ППЗОП, комисията в състав: 

 

Председател:  

Красимир Аврамов – юрисконсулт в отдел “Правен“, дирекция ФПОАЧР 

Членове: 

Калоян Богев – външен експерт, ВЕ-813 

Валери Георгиев – началник отдел „Биологично разнообразие“, дирекция НСЗП, 

МОСВ 

 

  проведе закрито заседание по разглеждане на ценовите параметри на допуснатите 

участници по обществена поръчка с предмет: “Мониторинг и оценка на висши 

растения (включително мъхове) с национална значимост от Националната система за 

мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”. Комисията 

присъства в пълен състав.  

В съответствие с мотивите и указанията, съдържащи се в решението на КЗК с № 

297/ 07.03.2019 г., комисията да продължи своята работа от етап ново разглеждане на 

ценовото предложение на участника „БИО МОНИТОРИНГ - БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД 

съобразно указанията на възложителя, включително съобразно образеца на „Ценово 

предложение“ – Приложение № 4 от документацията. 

 

Видно от Указанията за изготвяне на офертите – раздел IV, участникът следва да 

представи ценово предложение, попълнено съобразно Приложение № 4. Ценовото 

предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в 

опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри от …. (името на участника)“. 

Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен ДДС. 

Възложителят е дал изрични указания единствено по отношение на оферираната крайна 

цена за изпълнение на предмета на поръчката, но и препраща към образеца на ценовото 

предложение. В образеца на ценовото предложение е записано „Цената е формирана, 

както следва:“ като не е сложено многоточие след двете точки, а е оставено само 

празно място. Същевременно в т. 3 от образеца е посочено, че „В предлаганата от нас 

цена сме включили всички разходи за възнаграждения на експертите от екипа ни, 

командировки, консумативи, пътни разходи, административни разходи, печалба и др., 

необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на 

поръчката, за изпълнението на която сме подали офертата си“, а в т. 7 е указано: 

„Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между общата цена и 
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сбора на съставните й цени ще се взема предвид сбора на съставните й цени.“ С оглед 

гореизложеното комисията намира, че възложителят изисква попълване освен на 

общата цена за изпълнение на предмета на поръчката, която подлежи на оценка по 

показател „Предлагана цена“ (ПЦ) с тежест 40 % в комплексната оценка съгласно 

методиката, също така и на ценообразуващите елементи, указани в т. 3 от образеца, 

като при разлика между общата цена и съставните й цени ще се взема предвид сбора на 

съставните й цени. Видно от ценовото предложение на участника „БИО 

МОНИТОРИНГ - БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД, същият е попълнил само обща цена за 

изпълнение предмета на поръчката без ДДС и с ДДС, но не и ценообразуващи 

елементи, както се изисква в т. 7 от образеца на ценовото предложение – Приложение 

№ 4. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107. т.2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага участникът „БИО МОНИТОРИНГ - БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД да бъде отстранена от 

участие в процедурата поради това, че е представил Ценовото предложение, което не 

отговаря на  предварително обявените условия на Възложителя. 

 

Комисията извърши класиране по обществена поръчка с предмет: “Мониторинг 

и оценка на висши растения (включително мъхове) с национална значимост от 

Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 

(НСМСБР)” както следва: 

 

І място – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при 

БАН - 81,40 бр. точки 

Комисията състави и подписа настоящия Протокол № 4 на 22.04.2019 г. в един 

оригинален екземпляр. 

Комисия, назначена със Заповед №506/23.11.2018 г., възобновена със Заповед 

№116/10.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИАОС: 

 

1.       /п/ 

      (Красимир Аврамов) 

2.       /п/ 

      (Калоян Богев) 

3.       /п/ 

      (Валери Георгиев) 

 


