
ПРОТОКОЛ № 2 

oт 

 

работата на комисията, назначена със Заповед 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: „Осигуряване на 

сервизно обслужване на националната система за контрол качеството на 

атмосферния въздух в реално време“, публикувана в Регистъра на обществените 

поръчки на 20.06.2019 г. под 00740-2019-0011 

 

На 06 август 2019 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 № 243 от 24.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАОС, в състав: 

 

 

Председател: 

Николай Панайотов – началник на отдел „Калибровка“, дирекция „Мониторинг и 

оценка на околната среда“ (МООС), ИАОС 

Членове: 

Росица Христова – старши юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция „Финанси, 

правно обслужване, администрация и човешки ресурси“ (ФПОАЧР), ИАОС  

Светослав Минков – старши експерт в отдел „Калибровка“, дирекция МООС, 

ИАОС 

проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на предлаганите ценови 

параметри на допуснатия участник по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване 

на сервизно обслужване на националната система за контрол качеството на 

атмосферния въздух в реално време“. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

На публичното заседание не присъстваха представител на участника, както и 

представители на средствата за масово осведомяване или други лица. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на 

предлаганите ценови параметри. 

За изпълнение на обществената поръчка участникът „ИнфоЛогика“ ООД предлага 

обща цена за изпълнение на поръчката от 343 225 лв. (триста четиридесет и три лева 

двеста двадесет и пет лева) без ДДС или 411 870 лв. (четиристотин и единадесет хиляди 

осемстотин и седемдесет лева) с ДДС. 

Общата цена на участника е формирана, както следва: 

- За сервизно обслужване 266 000 лв. (двеста шестдесет и шест хиляди лева) без 

ДДС или 319 200 лв. (триста и деветнадесет хиляди и двеста лева) с ДДС; 

- За резервни части – до 77 225 лв. (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и 

пет лева) без ДДС 92 670 лв. (деветдесет и две хиляди шестстотин и 

седемдесет лева) с ДДС. 

Участникът е представил и списък с единични цени на най-често подменяните 

резервни части, необходими за сервизната поддръжка на информационната система за 

мониторинг на КАВ в реално време. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730313235


Членовете на комисията подписаха всички страници на ценовото предложение на 

участника. 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 

Комисията продължи своята работа в закрити заседания като извърши проверка за 

съответствие на ценовото предложение с образеца на ценово предложение от 

документацията за участие, както и проверка за аритметични или други грешки. 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 

образеца на ценово предложение, приложено в документацията за участие. 

В ценовото предложение няма допуснати аритметични грешки, няма разминаване 

при цените с и без ДДС, както и при изписване на цените цифром и словом и 

предложените цени не надвишават определената прогнозна стойност на обществената 

поръчка. В тази връзка комисията установи, че ценовото предложение на участника 

отговаря на изискванията на Възложителя, с оглед на което се допуска до класиране 

съгласно обявения критерий. 

Комисията извърши класиране съгласно обявения критерий - „най-ниска цена), 

както следва: 

I място – „ИнфоЛогика“ ООД 

На основание чл. 109 от ЗОП,  комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с класирания на първо място участник „ИнфоЛогика“ 

ООД. Офертата на участницика отговаря на изискванията на ЗОП и одобрената 

документация за участие, като покрива поставените от Възложителя критерии за 

подбор.  

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 19.08.2019 г. в един 

оригинален екземпляр.  

Председател: 

Николай Панайотов 

Членове: 

Росица Христова 

Светослав Минков 




