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П Р О Т О К О Л   № 2 

от заседания на Комисия, назначена със Заповед № 244/12.09.2016 г. на изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, разгледа, оцени 

и класира представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, открита с Решение № 31/05.08.2016 г. с предмет: „Създаване на 

информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния 

въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време 

съгласно Решение 2011/850/ЕС и Директива (ЕС) 2015/1480“ 

 

I. На 30.09.2016 г. в сградата на Изпълнителна агенция по околната среда в гр. 

София, бул. „Цар Борис III“ № 136, на основание Заповед № 244 от 12.09.2016 г. 

комисия в състав: 

 

Председател: * заличено, чл. 2 ЗЗЛД 

Членове:  

1. * заличено, чл. 2 ЗЗЛД 

2. * заличено, чл. 2 ЗЗЛД 

3. * заличено, чл. 2 ЗЗЛД 

4. * заличено, чл. 2 ЗЗЛД, 

наричана по-долу в настоящия протокол „Комисията“, в закрити заседания продължи 

своята работа в открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Създаване на информационна система за докладване на данни за 

качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за 

мониторинг на КАВ в реално време съгласно Решение 2011/850/ЕС и Директива 

(ЕС) 2015/1480“. 

 

Комисията установи, че в определения по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок – до 17,30 

ч. на 27.09.2016 г. в деловодството на ИАОС са постъпили допълнителни документи на 

основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП от следните участници: 

1. „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД - с вх. № 01А/27.09.2016 г., постъпила в 10,30 ч.  

Участникът „АВИСТЕХ“ ООД не е представил допълнителни документи, 

изискани от комисията с Протокол 1/17.09.2016 г. 

 

В периода 30.09.2016 г. – 10.10.2016 г. вкл. в закрити заседания в сградата на 

ИАОС комисията продължи своята работа. 

 

I. На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП комисията не допуска участника 

„АВИСТЕХ“ ООД до разглеждане на техническото му предложение и предлага на 

възложителя да го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата като 

неотговарящ на критериите за подбор съгласно чл. 107, т. 1 от ЗОП. 
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II. На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане 

на допълнително представените документи от участника „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД 

относно съответствието му с критериите за подбор. 

1. Дружеството е представило Споразумение за сдружение (дружество по чл. 

357 и сл. ЗЗД) и Декларация за разпределение на извършените дейности от 

съдружниците в ДЗЗД Обединение ИСУО, от които е видно, че делът от извършената 

дейност на „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД покрива изискванията на възложителя относно 

опит в изпълнението на услуги с предмет „разработка и внедряване на информационни 

системи, свързани с околната среда“.  

2. Представен е договор за възлагане на управление на „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД, 

сключен между управителя и дружеството, и 5 броя референции за изпълнени договори, 

от които недвусмислено личи, че декларираният като ръководител на проекта експерт 

има изисквания от възложителя професионален опит, а именно – най-малко 5 години 

опит в областта на разработване и внедряване на информационни системи и изпълнени 

най-малко 2 проекта или дейности, свързани с разработване и/или внедряване на 

информационни системи, от които поне 1 проект свързан с разработване и внедряване 

информационна система за събиране, обработка и докладване на данни от автоматични 

станции, като ръководител на проект/екип. 

3. Представени са 4 броя референции за изпълнени договори, от които е видно, че 

декларираният като софтуерен разработчик експерт отговаря на изискването на 

възложителя за специфичен професионален опит, а именно да е участвал в минимум 3 

проекта или дейности за разработка и внедряване на информационни системи, от които 

поне 1 проект, свързан с разработване и внедряване информационна система за 

събиране, обработка и докладване на данни от автоматични станции. 

4. Представени са 5 броя референции за изпълнени договори, от които е видно, че 

декларираният като експерт системна интеграция отговаря на изискването на 

възложителя за специфичен професионален опит, а именно да е участвал в минимум 2 

проекта или дейности включващи системна интеграция на програмни системи и 

компютърни конфигурации от които поне 1 проект, свързан с разработване и 

внедряване информационна система за събиране, обработка и докладване на данни от 

автоматични станции. 

5. Представени са 3 броя референции за изпълнени договори, от които е видно, че 

декларираният като системен архитект експерт отговаря на изискването на 

възложителя за специфичен професионален опит, а именно да е участвал в минимум 2 

проекта или дейности в областта на информационните технологии, свързани с 

проектирането на софтуерни архитектури, от които поне 1 проект, свързан с 

разработване и внедряване информационна система за събиране, обработка и 

докладване на данни от автоматични станции.  

Представена е справка от НАП, от която е видно, че лицето е сключило трудов 

договор през 2011 г. с дружеството участник, следователно отговаря на изискването за 

професионален опит най-малко 3 години опит в областта на информационните 

технологии. 

6. Представени са 5 броя референции за изпълнени договори, от които е видно, че 

декларираният като експерт бази данни отговаря на изискването за професионален опит 

най-малко 5 години опит в областта на разработката и актуализирането на бази данни и 
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на изискването за специфичен професионален опит като участник в минимум 2 

проекта, включващи обслужване, инсталиране и системна интеграция на системи за 

управление на база данни. 

 

Въз основа на представените доказателства комисията установи, че участникът 

„ИНФО-ЛОГИКА“ ООД отговаря на всички критерии за подбор, поставени от 

възложителя, с оглед на което комисията допуска офертата на участника до 

разглеждане и оценка на техническото му предложение. 

 

III. Представено е техническо предложение, което е изпълнено съгласно 

Образец № 4 от документацията по настоящата обществена поръчка и отговаря на 

поставените от възложителя изисквания.  

Техническото предложение на участника е представено под формата на 6 

глави/точки, в т.ч. две приложения, а именно:  

 Общо разбиране за същността на поръчката – в тази глава, участникът описва 

общото разбиране за същността на поръчката, нейния контекст, предметната 

област и специфики на материята. От предложеното изложение става ясно, че 

участникът е добре запознат със същността на поръчката и демонстрира добро 

владеене на законодателните норми – европейски и национални. 

 Стратегия за изпълнение на поръчката – изложени са подходът и 

методологията, които ще бъдат използвани от участника при разработването на 

информационната система за докладване на данни за КАВ, предмет на 

поръчката;  

 Стратегия за интегриране – в тази глава участникът изяснява по какъв начин 

ще бъде интегрирана Информационната система за докладване на данни за КАВ 

към Националната система за мониторинг на КАВ в реално време. Подробно са 

описани подходът и методологията за интегриране, което е предмет на 

поръчката;  

 Методология за оценка на рисковете - в тази глава участникът подробно е 

описал начина на оценяване на рисковете, като отделя 4 групи рискове свързани 

с изпълнението на поръчката (организационни, технически, финансови и 

допълнителни).  

 Гаранционна поддръжка – в тази глава участникът описва гаранционните 

услуги, предоставени в рамките на гаранционния срок и обхват на 

гаранционната поддръжка. Дефинирани са типовете дейности по гаранционната 

поддръжка, а именно: локализиране и отстраняване на експлоатационни 

проблеми и грешки; инсталиране на нови версии на приложния софтуер; 

наблюдение и профилактика на системата. Участникът предвижда ресурс и 

процедура за незабавна помощ на потребителите както и предвидено време за 

отстраняване на регистриран проблем със съответен срок за отстраняване. 

Участникът предлага като допълнителна функционалност към Гаранционната 

поддръжка, да бъде създаден и интегриран към Информационната система за 

докладване на данни за КАВ, софтуерен инструмент за документиране на 

проблемите по поддръжката на системата и тяхното отстраняване. 

 Приложения към техническото предложение – участникът представя 2 бр. 

приложения. В “Приложение I” сa предложени примерни учебни материали, 

съдържащи “Ръководство за администратори“ и “Ръководство за длъжностни 
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лица“. В “Приложение II” е представен План-графикът за изпълнение на 

поръчката, който в пълна степен отговаря на изискванията посочени в 

Техническите спецификации на поръчката. 

След като всеки член на комисията се запозна подробно с методологията за определяне 

на комплексната оценка и с техническото предложение на участника „ИНФО-

ЛОГИКA“ ООД и отрази индивидуалните си оценки по посочените показатели, 

съобразно заложените критерии за оценка, комисията пристъпи към оценяване на 

техническото предложение, означено като “TOi” (Техническата оценка) в 

документацията, раздел III. 

 

По Показател 1 “Стратегия за изпълнение на поръчката” и Критерий 1.1 

“Подход и методология при разработването на Информационна система за 

докладване на данни за КАВ” - въз основа на предложението в офертата на Участник 

№ 1 - “ИНФО-ЛОГИКA” ООД, комисията счита, че предлаганите методология и 

подход надхвърлят изискванията, предложени са добре обосновани и специфицирани 

допълнителни функционалности на системата, които разширяват полезния за 

Възложителя обхват на системата, а също така осигуряват възможности за последващо 

развитие. Предложените допълнителни функционалности на системата и успешната им 

реализация ще се разширят информационната система на Възложителя и ще се създадат 

предпоставки и възможности за нейното последващо развитие. Допълнително 

предложените функционалности са съотнесени към съответния елемент от стратегията 

за изграждане на информационна система, като по този начин позволяват еднозначното 

им обособяване и специфициране в съответствие със заложените изисквания на 

Възложителя в техническата спецификация. 

Въз основа на гореизложеното, по този показател участникът е оценен с 30 

точки от всички членове на комисията. 

 

По Показател 2 – “Стратегия за интегриране” и Критерий 2.1. “Подход и 

методология за интегриране на информационната система към съществуващата 

Национална система за мониторинг на КАВ в реално време” - въз основа на 

предложението в офертата на“ИНФО-ЛОГИКA” ООД, комисията намира, че 

предлаганите методология и подход за интегриране на системата са много добре 

специфицирани. Предложените методология и подход за интегриране на системата към 

съществуващата среда на възложителя са специфицирани и систематично изложени. 

Последователността от дейности, които участникът предлага да реализира ще доведат 

до разширяват приложимостта на решението към съществуващата информационна 

среда на възложителя, като създаде предпоставки за нейното бъдещо развитие и 

усъвършенстване.  

Описаната от участника стратегия за  интегриране на информационната система за 

докладване на данни за КАВ, предмет на поръчката към Националната система за 

мониторинг на КАВ в реално време ще осигурява обмен на данни, необходими за 

изпълнение на ангажиментите на Р. България като държава членка определени от 

решение 2011/850/ЕС и Директива (ЕС) 2015/1480 и технологични средства за 

интеграция на информационна система за докладване на данни за качеството на 

атмосферния въздух до Европейската агенция по околна среда и съществуващата 

Национална информационна система за мониторинг на КАВ в реално време, част от 

информационна инфраструктура на ИАОС. 
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Освен това показват начина за реализация и разширяват приложимостта на решението 

към съществуващата информационна среда на възложителя и създават предпоставки за 

нейното бъдещо развитие и усъвършенстване. 

Въз основа на гореизложеното, по този показател участникът е оценен с 30 

точки от всички членове на комисията. 

 

По Показател 3 – “Методология за оценка на рисковете” и Критерий 3.1. 

“Методология за оценка на рисковете” - въз основа на предложението в офертата на 

“ИНФО-ЛОГИКA” ООД, Комисията счита, че в предложената от участника 

методология, всички рискове са: анализирани в контекста на обхвата на поръчката и 

дефиниран от възложителя; описани са и са в контекстна зависимост от спецификата на 

възложителя; идентифицирани са и допълнителни рискове; оценките за вероятността и 

влиянието от възникване и подходът за управление на рисковете са описани 

структурирано и обосновано. В техническото си предложение участникът е обърнал 

задълбочено внимание на всеки един от рисковете, като всеки един от тях е анализиран 

в контекста на обхвата на поръчката, дефиниран от възложителя и са съобразени с 

контекстната зависимост от спецификата на възложителя. Като задължителни 

организационни, технически и финансови рискове, посочени в техническите 

спецификации на възложителя, участникът е посочил следните рискове: 

Организационни (“ИНФО-ЛОГИКA” ООД да няма осигурен пълен достъп до 

наличните данни, които са необходими за успешното изпълнение на задълженията му; 

Липса на ангажираност от страна на експертите на Възложителя; Не добра 

комуникация и координация между екипа на Възложителя и този на “ИНФО-

ЛОГИКA” ООД), Технически (При започване изпълнението на договора, поява на 

необходимост от извършване на дейности, които не са планирани като съдържание, 

детайлност и времеви обхват; Ненавременно осигуряване на нужната информация и 

документи, необходими за стартиране и качествено изпълнение на дейностите по 

договора (забавяне или неполучаване), Финансови (Забавяния или липса на 

финансиране). 

Въз основа на гореизложеното, по този показател участникът е оценен с 20 

точки от всички членове на комисията. 

 

По Показател 4 “Гаранционна поддръжка” и Критерий 4.1. “Подход и 

методология за осъществяването на гаранционната поддръжка” - въз основа на 

предложението в офертата на ИНФО-ЛОГИКA” ООД, комисията счита, че условията 

и дейностите по гаранционната поддръжка са специфицирани; описани са 

допълнителни дейности, които са свързани с изпълнението на Техническото задание на 

възложителя. Предложен е по-дълъг срок на гаранционно обслужване. Предлаганите  

от участника условия и очаквани за изпълнение дейности са за период от 25 месеца и са 

подробно описани в техническото му предложение. Участникът е разгледал 5 раздела 

със съответните подраздели в т.ч. и един раздел, който съдържа описание на 

допълнително предложените функционалности към Гаранционната поддръжка. 

Съдържанието на всеки от разделите е описано подробно, изчерпателно и логично, като 

е в съответствие с изискванията на техническата спецификация на възложителя. Освен 

това участникът предлага и реализирането на допълнителни дейности - създаване и 

интегриране към Информационната система за докладване на данни за КАВ на 

софтуерен инструмент за документиране на проблемите по поддръжката на системата и 
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тяхното отстраняване.  

Въз основа на гореизложеното, по този показател участникът е оценен с 20 точки 

от всички членове на комисията. 

 

 Техническа оценка "ТO" се изчислява по следната формула: 

Точките, присъдени от комисията по всеки критерий, се формират като 

средноаритметична стойност, получена от точките от индивидуалните експертни 

оценки на членовете на комисията, по формулата:  

                       n 

ТOкритX = (Σ TOкритХчлj) / n,  

                      j=1        

където:  

критX = 1 до 4 – критерий; 

ТOкритX – точките на комисията по Х
-тия

 критерий; 

TOкритХчлj – точките на j
-тия

 член на комисията по Х-тия критерий ; 

n = общ брой на членовете на комисията 

 Абсолютната (ненормирана) оценка на комисията на техническото 

предложение на участника се определя по формулата:  

                                4 

ТOабсолютнаi = (Σ ТOкритX) / 100 , 

                              x =1        

където:  

ТOкритX – точките на комисията по Х
-тия

 критерий; 

ТOабсолютнаi – абсолютна (ненормирана) оценка на i
-тия

 участник (в точки); 

100 – максималният общ брой точки. 

 Оценката на участника се преизчислява по следната формула: 

TOi = (TOабсолютнаi/ TOабсолютна максимална) * 100 , 

където: 

ТOi – окончателната техническа оценка (нормирана) на i-тия участник; 

ТOабсолютнаi – абсолютна (ненормирана) оценка на i-тия участник; 

TOабсолютна максимална – абсолютната (ненормирана) оценка на участника, получил най-

високата абсолютна (ненормирана) оценка. 

При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, резултатите се 

закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 
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Резултат на “ИНФО-ЛОГИКA” ООД: 

 

I. Техническа оценка "ТOi": 

ТOкрит1 = (30+30+30+30+30)/5 = 30 

ТOкрит2 = (30+30+30+30+30)/5 = 30 

ТOкрит3 = (20+20+20+20+20)/5 = 20 

ТOкрит4 = (20+20+20+20+20)/5 = 20 

 

II. Абсолютна (ненормирана) “ТOабсолютна”: 

ТOабсолютна = (30+30+20+20)/100=1,00 

 

III. Обща оценката на участника "ТO": 

TO = (1,00/1,00)*100 = 100 

 

Общата оценка на техническото предложение на “ИНФО-ЛОГИКA” ООД е 

TO = 100 точки. 

 

 

 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 11.10.2016 г. 

 

 

Председател на комисията: 

(съгл. Заповед № 244//12.09.2016 г.) 

     * заличено, чл. 2 ЗЗЛД 

 

Членове:  

1. * заличено, чл. 2 ЗЗЛД 

2. * заличено, чл. 2 ЗЗЛД  

3. * заличено, чл. 2 ЗЗЛД   

4. * заличено, чл. 2 ЗЗЛД 


