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Доклад/19.06.2017 г. по чл. 60 ППЗОП 

Утвърждавам: 

Изпълнителен директор 

 (Камелия Радева) 

Дата: 26.06.2017 г. 

 

 

 

Д О К Л А Д 
 
 
на комисия, назначена със Заповед 189/16.05.2017 г. на и.д. изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Сервизно 

обслужване на Националната система за контрол качеството на атмосферния 

въздух в реално време“, открита с Решение № 09/24.04.2017 г., на и.д. изпълнителен 
директор на ИАОС, 

 
 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДЕВА, 
 
С Решение № 09/24.04.2017 г. на и.д. изпълнителен директор на ИАОС и на 

основание чл. 178 и следващите във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал.2, 

т.2 от ЗОП е обявена обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на 

Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално 

време“. 

 

I. На 16.05.2017 г. в сградата на ИАОС в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, 

на основание Заповед № 189/16.05.2017 г., комисия в състав: 

 

Председател:  

* 

Членове:  

* 

* 

* 

* 

 

наричана по-долу в настоящия протокол „комисията“, в публично заседание 

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

с предмет: „Сервизно обслужване на Националната система за контрол качеството 

на атмосферния въздух в реално време“. 
 

Комисията установи, че в деловодството на ИАОС е подадена в определения 

срок до 17,30 ч. на 15.05.2017 г. една оферта: „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД – с вх. № 

01/15.05.2017 г., постъпила в 16,32 ч.  

 

II. Комисията отвори офертата на „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД и констатира, че е 

подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 

от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че офертата на 
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участника съдържа всички документи по приложения опис, както и непрозрачен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото предложение.  

 

III. В периода 17.05.2017 г. – 25.05.2017 г. вкл. в закрити заседания комисията 

продължи своята работа с обстойна проверка на документите, съдържащи се в офертата 

на участника, при която констатира следното, че офертата съдържа всички документи, 

посочени в списъка. 

1. Проверка за съответствие с критериите за подбор и на личното състояние на 

участника 

„ИНФО-ЛОГИКА“ ООД е българско юридическо лице, с ЕИК 121792044, 

представлявано от законния си представител от г-н *.  

Комисията констатира непълноти в представения ЕЕДОП и на основание чл. 54, 

ал. 8 и ал. 9 ППЗОП указва на участника да представи нов ЕЕДОП, попълнен съобразно 

посочените в документацията изисквания. 

В законовия срок участникът представи нов ЕЕДОП, за който комисията 

установи, че е попълнен съобразно изискванията на възложителя. 

След проверка на всички заявени обстоятелства в офертата на участника, 

комисията констатира, че последният отговаря на изискуемите критерии за подбор. 

 

IV. На 06.06.2017 г. в закрито заседание комисията разгледа Техническото 

предложение на участника „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД и установи, че то е изготвено 

съгласно предоставения с документацията образец и отговаря на поставените от 

възложителя изисквания. 

V. Оценка на техническото предложение  

Оценява се дали предложеното решение удовлетворява и в каква степен 

технологични, организационни и нормативни изисквания. Поставянето на оценките по 

посочената в документацията скала се осъществява въз основа на експертното мнение 

на всеки един от членовете на комисията, което се мотивира надлежно на базата на 

посочените критерии за получаване на съответния брой точки, като се посочват 

причините (изтъкват се недостатъците и респективно преимуществата на съответното 

предложение, прави се анализ на съответната част на предложението и се прави 

логичен обоснован извод за поставената оценка). 

Максималният брой точки, които участникът може да получи на оценка на 

техническото предложение – П1 е 10 т. 

Всеки от членовете се запозна с техническото предложение на участника и въз 

основа на своите знания и опит го оцени по следните параметри: 

А. Подход и организация за изпълнение предмета на поръчката 

Въз основа на представеното в техническото предложение на участника, 

комисията счита, че представените подход и организация са структурирани и логически 

обосновани, като предоставят описание на последователността от действия за 

осигуряване на изпълнението на предмета на поръчката в посоченият обхват и срокове. 

Описаният начин на комуникация и организация, осигуряват последваща проследимост 

и са логически свързани с процеса по отстраняване на проблема и възстановяване 

нормалната работа на системата предмет на поръчката. От представения подход е 

видно задълбочено познаване на информационната система., често възникващи 

проблеми и начина на отстраняването им. 

Б. Срок за реагиране и за отстраняване на повреда, считано от изпратеното 

уведомление за това (при налични в ИАОС резервни части) 

Въз основа на представеното в техническото предложение на участника, 



 

стр. 3 от 4 

Доклад/19.06.2017 г. по чл. 60 ППЗОП 

комисията счита, че посоченият срок за реакция е по-благоприятен от минималните 

изисквания на Техническата спецификация, като е представено описание на подхода за 

отстраняване на повредата. 

В. Срок на доставка на резервни части, след получена заявка от 

възложителя. 

Въз основа на представеното в техническото предложение на участника, 

комисията счита, че посоченият срок на доставка e по-благоприятен от минималните 

изисквания на Техническата спецификация. 

Общият резултат на комисията за оценка на техническото предложение на 

участника е 10 точки. 

 

VI. На 12.06.2017 г. в публично заседание комисията в състав: 

Председател: * 

Членове:  

* 

* 

* 

* 

продължи работа с отваряне на ценовото предложение на участника в 

настоящата обществена поръчка „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД и публичното му 

оповестяване.  

 

1. Комисията отвори и оповести ценовите предложения на участника „ИНФО-

ЛОГИКА“ ООД, както следва: 198 560 лв. без ДДС, или 238 272 лв. с ДДС. 

Предложената цена не надхвърля прогнозната цена, съгласно изискванията на 

възложителя. 

 

2. Комисията извърши класиране по критерий “икономически най-изгодната 

оферта” въз основа на оптимално съотношение цена/качество. Отделните 

показатели и съответните им коефициенти на относителна тежест в комплексната 

оценка са конкретизирани в таблицата по-долу: 
Показател – П 

(наименование) 

Коефициент на 

относителна 

тежест 

Максимален 

брой точки 

Символно 

обозначение 

на 

показателя 

1 2 3 4 

1.Оценка на Техническото предложение – П1  0,70 (70%) 10 Тс 

2. Оценка на предложената цена – П2 0,30 (30%) 10 Тц 

 

Участникът получи максимална оценка на Техническото си предложение по 

Показател 1: П1 = 0,7 х 10 = 7  

По Показател 2 – Оценка на предложената цена - П2, с максимален брой точки 

10 и коефициент на относителна тежест в комплексната оценка 0,30 (30%). 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

                 Сmin 

Тц = 10 х-----------, където: 

        Cn 
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Сmin е най-ниската предложена от участниците цена; Cn е цената на n-тия 

участник. 

Следователно: 

                198 560  

Тц = 10 х ----------- = 10 

                198 560  

Точките по втория показател на n-тия участник се получават по следната 

формула: 

П2 = Тц х 0,30, където 0,30 е коефициент на относителната тежест на показателя. 

Следователно: П2 = 10 х 0,30 = 3 т. 

 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките 

на офертата по горепосочените два показателя: 

КО = П1+ П2, следователно: 

КО = 7 + 3 = 10 т., което представлява крайната комплексна оценка на 

участника „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД. 

 

3. Комисията извърши класиране в съответствие с обявения критерий, както 

следва: 

1. „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД 

 

4. Комисията предлага на възложителя да избере за изпълнител класирания на 

първо място участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Сервизно обслужване на Националната система за контрол качеството на 

атмосферния въздух в реално време“ „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДЕВА, МОЛИМ ЗА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ. 

 

Настоящият доклад е съставен на 19.06.2017 г. след приключване работата на 

комисията на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 

 

Председател на комисията: 

(съгл. Заповед № 189/16.05.2017 г.) 

     (*) 

 

Членове:  

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

 

Приложения: 

1. Протоколи №№ 1–3 
 

* Заличено на осн. чл. 42, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 2 ЗЗЛД 


