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П Р О Т О К О Л № 1 

 

от заседания на комисия, назначена със Заповед № 195/31.05.2017 г. на изпълнителния 

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

класира представените оферти за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 

11/09.05.2017 г. с предмет: „Осигуряване на данни за 2017г. от хидробиологичен 

мониторинг на повърхностни води в съответствие със заповед на министъра на 

околната среда и водите“. 

I. На 31.05.2017г. в 10.00 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 №195/31.05.2017 

г. на Изпълнителен директор на ИАОС, за разглеждане и оценка на офертите, респективно 

класиране на участниците в обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на данни за 

2017г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със 

заповед на министъра на околната среда и водите“. 

 

Комисията, определена с цитираната заповед на възложителя на основание чл. 103, ал. 

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

председател: * 

членове: 

* 

*  

В 09:45 часа служител от деловодството на ИАОС предаде на председателят на 

комисията с протокол запечатаните опаковки с офертите. 

След запознаване с участниците, подали оферти всеки един от членовете на 

комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, в 

съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичната част на заседанието присъства  представител на един  от участниците, 

депозирали оферти за осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане, а 

именно г-жа Валентина Фиданова – управител на „Стерна Консулт“ ЕООД.  

Председателят на комисията запозна присъстващите на заседанието с имената 

(фирмените наименования) на участниците, депозирали оферти за участие в обществената 

поръчка, както следва: 
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№ по 

ред 

Вх. №                       

на офертата 

Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 
Наименование на участника 

1. № 01 30.05.2017г. 11
.10

 

Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания към БАН  

2. № 02 30.05.2017г. 16
.15

 

 

„Стерна Консулт“ ЕООД 

 

След извършване на описаните действия бяха направени следните уточнения, относно 

редовността на офертите, а именно: 

(1) всички са представени в срок, 

(2) в запечатани непрозрачни опаковки и 

(3) са с ненарушена цялост. 

 

II. Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите, по 

реда на тяхното подаване, при следната процедурна последователност: 

1. Оферта с вх. № 01 от 30.05.2017г., подадена от Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН) 

След отваряне на външната опаковка на офертата комисията извърши проверка и 

установи, че участникът е представил:  

1. опис на документите по Образец №1- 1бр; 

2. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по Образец №2: 1бр; 

3. документи на предложените експерти окомплектовани в 11 бр. папки с автобиографии, 

референции, служебни бележки и др.;  

4. техническо предложение за изпълнение – един брой на хартиен носител и един брой 

CD. 

5. ценово предложение в запечатана и  непрозрачна опаковка.  

Комисията подписа ценовото и техническото предложения от офертата на ИБЕИ-

БАН и покани присъстващия представител на участника „Стерна Консулт“ ЕООД да 

подпише ценовото и техническото предложения от офертата на ИБЕИ-БАН. 

Присъстващият представител на участника „Стерна Консулт“ ЕООД подписа само 

техническото предложения от офертата на ИБЕИ-БАН.  

2. Оферта с вх. №02 от 30.05.2017г., подадена от „Стерна Консулт“ ЕООД 

След отваряне на външната опаковка на офертата комисията извърши проверка и 

установи, че участникът е представил:  

1. опис на документите по Образец №1- 1бр; 

2. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по Образец № 2: 8 бр; 

3. документи за поетите от трети лица задължения (декларации) – 7 бр;  

4. техническо предложение за изпълнение – един брой на хартиен носител и един брой 

CD;  

5. ценово предложение в непрозрачна опаковка.  

Комисията подписа ценовото и техническото предложения от офертата на „Стерна 

Консулт“ ЕООД. 

2. Румен – Андонов –старши експерт в отдел „ПСТ" на ИАОС. 
 

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, при 

спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на Председателя на 

комисията от служител в деловодството на ИАОС в 9:50 часа. 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

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

решения, няма основания определените в заповедта на възложителя резервни членове да присъстват 

и да вземат участие в работата й. 

На публичната част на заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3, изречение 

второ от ППЗОП, присъстват представители на двама от Участниците, депозирали оферти за 

осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане, а именно: 

1. Димитър Георгиев Александров – представител по пълномощие на участника 

Фючър Стандартс ЕООД; 

2. Михаил Трайков Михайлов - представител по пълномощие на участника 

Контракс АД. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП предоставя 

правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на 

офертите, не присъстват на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 10 мин. за евентуално закъснели 

представители на Участниците, откри заседанието в 10:10 часа и след легитимирането на 

присъстващите представители на посочените по-горе Участници в обществената поръчка, ги 

запозна със съдържанието на Заповед № 329/16.11.2016 г. на Възложителя, а членовете на 

Комисията - със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър 

на офертите, с цел запознаването им с имената (фирмените наименования) на Участниците, 

депозирали оферти за участие в обществената поръчка. 

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на Комисията 

подписа декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците в съответствие с изискванията 

на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Председателят на Комисията съобщи на присъстващите лица имената на Участниците, 

подали оферти за участие в обществената поръчка, в рамките на обявения краен срок - 17:00 ч. на 

15.11.2016 г., по реда на тяхното постъпване, а именно: 

 

 



3 
 

С извършване на горните действия приключи публичната част от работата на 

комисията, след което заседанието беше закрито. 

 

III. На закрити заседания в периода 5 - 9 юни 2017 г. комисията продължи своята 

работа с обстойна проверка на документите, съдържащи се в офертите на участниците, 

при която констатира следното: 

  

1. За оферта с вх. № 01 от 30.05.2017 г., подадена от Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН) 

 Комисията извърши подробна проверка на съдържащите се в офертата 

документи и след като установи, че същите напълно съответстват на документите, 

посочени в документацията, пристъпи към проверка за съответствие с условията за 

участие и на личното състояние на участника Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН). Участникът не участва в обединение и е 

декларирал в ЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

2. За оферта с вх. №02 от 30.05.2017г., подадена от „Стерна Консулт“ ЕООД  

Комисията извърши подробна проверка на съдържащите се в офертата документи и 

след като установи, че същите напълно съответстват на документите, посочени в 

документацията, пристъпи към проверка за съответствие с условията за участие и на 

личното състояние на участника „Стерна Консулт“ ЕООД. Участникът е българско 

юридическо лице, представлявано от законния си представител г-жа Валентина Фиданова 

– управител. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че ще използва капацитета на други 

субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV. В изпълнение на 

изискванията на чл.65, ал.3 и чл.67, ал.2 от ЗОП  е представил 7 (седем) отделни ЕЕДОП и 

7 (седем) декларации за поетите от третите лица задължения. 

Комисията установи, че: 

- Участникът в ЕЕДОП Част II: Информация за икономическия оператор, буква А 

Информация за икономическия оператор, форма на участие: „Икономическият оператор 

участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други 

икономически оператори ?“, е декларирал „НЕ“. В същото време в  ЕЕДОП, Част III, 

Раздел Г, „Специфични национални основания за изключване“, е декларирал „НЕ“ и e 

попълнил следния текст: „На основание чл. 101, ал. 10 от ЗОП декларирам, че участвам 

само в едно обединение (участник)“. 

В утвърдената от възложителя документация има изискване за посочване на това 

основание за изключване (стр.10), но „Това обстоятелство се декларира от участника, 

когато е приложимо“. 

От тук не става ясно участникът „Стерна Консулт“ ЕООД дали е част от 

обединение или не е. 
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- Участникът в ЕЕДОП Част III, Раздел Г, „Специфични национални 

основания за изключване“ не е попълнил изисканите с документацията уточнения (стр. 

14): „На основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (отбелязва се Да/Не) и на 

основание чл. 6, ал. 2 от ЗМСИП (посочват се действителните собственици с три имена, 

ЕГН, постоянен адрес, документ за самоличност).“ 

IV. С оглед на горното Комисията на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП реши да 

изиска допълнителен ЕЕДОП от участника „Стерна Консулт“ ЕООД, попълнен в 

съответствие с точка III.2 от настоящия протокол. 

Комисията предоставя на участника  „Стерна Консулт“ ЕООД срок от 5 (пет) 

работни дни, считано от датата на получаване на протокола, за представяне на 

допълнителен надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП.  

 

Дата на съставяне настоящия протокол: 09.06.2017 г. 

председател: * 

    п                                                   

 

членове:* 

п 

п 

*Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД 


