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ПРОГРАМА BG03 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 

ЕКОСИСТЕМИ 

 

Проект " Подобряване на информационна система към Националната 

система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)". 

Договор № 33-72/20.07.2015г. 
 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство  

2009-2014 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 
от проведено закрито заседание от работата на комисията, определена за провеждане 

на обществена поръчка, открита по реда и при условията на глава Двадесет и шеста от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Разработване на Интернет 
приложение на Българският природен индекс“ във връзка с изпълнението на дейност №4 
по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната 
система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS). 

 
На 22.11.2016 г. в 09.05 часа в заседателна зала №1, находяща се в административната 

сграда на Изпълнителна агенция по околна среда, в гр. София, бул. „Цар Борис III" №136, се 

проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 329 от 16.11.2016 г. на 

Изпълнителния директор на ИАОС, за разглеждане и оценка на офертите, респективно 

класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана по реда и при условията на 

глава двадесет и шеста от ЗОП и глава девета от ППЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП, с предмет: избор на изпълнител за „Разработване на Интернет приложение на 

Българският природен индекс“, открита с обява № 10850-4522/03.11.2016 г., информацията 

за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП в преписка с № 

9058187/03.11.2016 г. 

Комисията, определена с цитираната заповед на възложителя на основание чл. 97, ал. 

1, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП и чл. 103, ал. 1 от ЗОП, заседава в следния състав: 
председател: * и                                                             

членове: 

1.  *; 

 2.*; 

 3.*; 

 4.*. 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на 

провежданото от нея закрито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, няма основания определените резервни членове да присъстват и да вземат 

участие в работата й. 

I. Председателят на комисията докладва, че в изпълнение на взетите решения, 

които са обективирани в протокол № 1 от 21.11.2016 г. е изпратил протокола на 

електронните адреси, посочени от участниците в офертите им за кореспонденция в 

възложителя и назначения от него помощен орган. 

II. Председателят на комисията докладва, че на 21.11.2016 г. след изпращането на 

ИАОС 
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протокол № 1 на участниците на електронен адрес ibiss@eea.government.bg е получено 

уведомление от „Българска геоинформационна компания“ ЕООД, в което се обръща 

внимание, че в протокол №1 невярно е записано, че участник в процедурата е дружество с 

фирма „Българска геоинформационна система“ ЕООД. 

Комисията, като се запозна отново с: 

1. регистъра на постъпилите оферти; 

2. съдържанието на оферта № 01; 

3. записите относно участника, подал оферта с № 01 в Протокол №1 за работата на 

комисията и 

установи, че „Българска геоинформационна компания“ ЕООД е участникът, който е подал 

оферта № 01 за участие в настоящата обществена поръчка, а навсякъде в протокол № 1 като 

участник-подател на офертата е вписано дружество с фирма „Българска геоинформационна 

система“ ЕООД, единодушно взе следното решение: 

извършва поправка на явна фактическа грешка в протокол №1 от проведено 
публично заседание и последващи заседания от работата на комисията, определена за 
провеждане на обществена поръчка, открита по реда и при условията на глава Двадесет и 
шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Разработване на Интернет 
приложение на Българският природен индекс“ във връзка с изпълнението на дейност №4 по 
проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система 
за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS), като навсякъде в 
протокола думите „Българска геоинформационна система“ ЕООД се заменят с 
„Българска геоинформационна компания“ ЕООД. 

 

III. Председателят на комисията докладва, че на 21.11.2016 г. след изпращането на 
протокол № 1 на участниците госпожа * -член на комисията установила, че в протокол №1 
невярно е посочено, че участникът в процедурата „Контракс" АД е предложил цена в размер 
на „47 896 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и шест лева), с 
включен ДДС“. 

Комисията, като се запозна отново със съдържанието на ценовото предложение на 

„Контракс" АД в оферта № 03 и установи, че участникът е предложил цена в размер на 

47 896, 21 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и двадесет 

и една стотинки), с включен ДДС, а в протокол №1 неправилно е посочено, че „Контракс" 

АД е предложил цена в размер на „47 896 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин 

деветдесет и шест лева), с включен ДДС“ единодушно взе следното решение: 

извършва поправка на явна фактическа грешка в протокол №1 от проведено 

публично заседание и последващи заседания от работата на комисията, определена за 

провеждане на обществена поръчка, открита по реда и при условията на глава Двадесет и 

шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Разработване на Интернет 

приложение на Българският природен индекс“ във връзка с изпълнението на дейност №4 по 

проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система 

за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS), като в протокола думите 

„47 896 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и шест лева), с 

включен ДДС“ се заменят с  „47 896, 21 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин 

деветдесет и шест лева и двадесет и една стотинки), с включен ДДС“. 

Комисията единодушно реши протоколът да бъде публикуван на профила на купувача 

на възложителя със заличени лични данни на основание чл. 2 от Закона за защита на личните 

данни. 
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Настоящия протокол се подписа от всички членове на комисията на 22.11.2016 г. 

 

Комисия 

 

Подпис 

Председател: *  

 

* 

Членове: 

 

* 

1. * * 

 2. *  

 3. * 

 

* 

 4. * 

 
* 

 

 

*Заличени лични данни на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни 


