
П Р О Т О К О Л №1 

от заседания на Комисия, назначена със Заповед № 189/16.05.2017 г. на и.д. 
изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, 
разгледа, оцени и класира представените оферти в процедура публично състезание за 
възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 09/24.04.2017 г., с предмет: 
„Сервизно обслужване на Националната система за контрол качеството на 
атмосферния въздух в реално време" 

I. На 16.05.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната 
среда в гр. София, бул. „Цар Борис Ш" № 136, на основание Заповед № 189/16.05.2017 
г., комисия в състав: 

Председател: 
Николай Панайотов - началник на отдел „Калибровка", дирекция МООС 
Членове: 
Петър Андонов - старши експерт в отдел „Калибровка", дирекция МООС 
Светослав Минков - старши експерт в отдел „Калибровка", дирекция МООС 
Весела Еленкова - старши експерт в отдел ФСУ, дирекция ФПОАЧР 
Евелина Турмакова - юрисконсулт в отдел „Правен", дирекция ФПОАЧР, 

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". 

Въз основа на получения списък по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП 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. 

На публичното заседание на комисията присъства представител на участника 
„ИНФО-ЛОГИКА" ООД в качеството му на управител на търговското дружество. 

Председателят и членовете на комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП 
подписаха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от 
ППЗОП. 

Във връзка с предстоящото разглеждане комисията извърши справка в 
Търговския регистър по ЕИК, която се прилага към настоящия протокол. 

П. 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 
участника съдържа всички документи по приложения опис, както и непрозрачен 
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запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима членове на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото предложение. 

След като бяха извършени гореизложените действия съгласно чл. 54, ал. 6 от 
ППЗОП, публичната част от заседанието на комисията приключи. 

III. В периода 17.05.2017 г. - 25.05.2017 г. вкл. в закрити заседания комисията 
продължи своята работа с обстойна проверка на документите, съдържапщ се в офертата 
на участника, при която констатира следното: 

Офертата на „ИНФО-ЛОГИКА" ООД съдържа следните документи, 
подписани от управителя, който съгласно данните в Търговския регистър представлява 
дружеството з^астник: 

1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 
1, които са налични в офертата: 

1.1. ЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството - в съответствие с Образец 
№2 

1.2. Удостоверение за успешно изпълнен договор, придружено с информация от 
АРП за изпълнен договор - заверени от участника копия 

1.3. Сертификат за качество ISO 9001:2015, Сертификат за информационна 
сигурност ISO 27001:2013 - заверени от участника копия 

1.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП - с титул в съответствие с Образец № 4 

1.5. Цифров носител със записано сканирано техническо предложение 
1.6. Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - в запечатан 

непрозрачен плик. 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в 
списъка, комисията пристъпи към 

2. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното състояние 
на участника 

„ИНФО-ЛОГИКА" ООД е българско юридическо лице, ЕИК 121792044, 
представлявано от законния си представител от г-н Георги Георгиев. 

В представения ЕЕДОП, Част III , Раздел Г, „Специфични национални основания 
за изключване", съгласно изискванията на документацията, участникът е следвало да 
декларира: 

- дали е дал или не съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в 
процедурата 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим 
- кои са действителните собственици на дружеството (посочват се три имена, 

ЕГН, постоянен адрес, документ за самоличност). 

Въз основа на констатираните непълноти в представения ЕЕДОП и на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП комисията указва на участника в срок от 5 



(пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов 
ЕЕДОП, попълнен съобразно посочените в документацията изисквания. 

3. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 
сертификати 

• Опит в изпълнението на услуги със сходен предмет - една дейност, 
предоставяща услуги с идентичен или сходен предмет и обем* с предмета и обема на 
настоящата обществена поръчка през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата. 

*Под идентичен или сходен предмет следва да се разбират услуги, свързани със сервизно 
обслужване и поддръжка на информационни системи за събиране и обработка на данни за мониторинг 
в реално време. Под идентичен или сходен обем следва да се разбира дейност, която включва цялостно 
сервизно обслужване и поддръжка на информационна система за събиране и обработка на данни за 
мониторинг в реално време. 

В ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор". Раздел В: „Технически и 
професионални способности", т. 16), участникът е декларирал една основна услуга, 
идентична на предмета на настоящата обществена поръчка, като е приложил и 
заверения копия от удостоверение за изпълнение и информация от РОП за изпълнен 
договор. 

Въз основа на горното комисията констатира, че участникът отговаря на този 
критерий за подбор на възложителя. 

• Внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или 
еквивалентна, в областта на информационните технологии, валидна за срока на 
изпълнение на поръчката. 

Участникът е представил заверено копие от Сертификат на система за 
управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015, валиден до 09.05.2020 г. 

Участникът е представил заверено копие от Сертификат на система за 
управление на информационната сигурност, съгласно ISO 27001:2013, валиден до 
23.05.2020 г. 

Въз основа на горното комисията констатира, че участникът отговаря на този 
критерий за подбор на възложителя. 

• Екип от експерти 
Да разполага с минимум четирима експерти, от които двама експерти 

информационна поддръжка и двама програмисти с изискуемата в документацията 
квалификация и опит. 

Участникът е декларирал на съответното място в ЕЕДОП, че разполага с 
изискуемия екип, като е посочил за всеки образование, професионален опит, в т.ч. 
специфичен професионален опит, и професионална квалификация. 

Като забележка към трима от експертите е отбелязано, че всички доказателства 
относно тяхната квалификация и професионален опит са представени по друга 
обществена поръчка, обявена и възложена от ИАОС. Във връзка с това комисията 
следва да изтъкне, че изискванията за професионалния опит на експертите, поставени в 



релевираната поръчка, се различават съществено от изискванията в настоящата, което 
само по себе си изключва възможността от препращане между двете. 

При разглеждане на заявените данни по същество комисията констатира, че 
участникът е декларирал екип, който притежава образование, професионален опит и 
квалификация, съответващи на изискванията на възложителя 

След като комисията разгледа офертата на участника в процедурата за 
съответствие с изискванията на възложителя за лично състояние и на критериите за 
подбор, установи, че тя не отговаря на изискванията, с оглед на което на основание чл. 
56, ал. 1 от ППЗОП Комисията няма да разглежда техническото предложение на 
участника на този етап. За отстраняването на несъответствията или липсата на 
информация, както и за представяне на допълнителни доказателства за съответствие, 
комисията дава на участника срок от 5 (пет) работни дни на основание чл. 54, ал. 8 и 
ал. 9 от ППЗОП да представи изискуемите документи в деловодството на ИАОС, ст. 
101, на адрес: бул. „Цар Борис Ш" № 136, гр. София. 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 25.05.2017 г. 

Председател на комисията: 
(съгл. Заповед № 189/16.05.2017 г.) 

(Николай Панайотов) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Членове: 
Петър Андонов 
Светослав Минков/ 
Весела Еленкова 
Евелина Тзфмакова 
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