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Протокол № 2/06.06.2017 г. 

П Р О Т О К О Л   № 2 

 

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 06.06.2017 г. вкл. в закрито заседание комисията в състав: 

Председател:  

* 

Членове:  

* 

* 

* 

* 

продължи работа с разглеждане на допълнително постъпилите документи за 

съответствие с личното състояние и с критериите за подбор на участника в настоящата 

обществена поръчка „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД. 

След проверка в деловодството на ИАОС комисията установи, че участникът е 

депозирал непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост, съдържащ допълнително 

изисканите документи на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в законовия срок. 

Комисията разгледа представения нов ЕЕДОП на основание чл. 54, ал. 12 

ППЗОП и установи, че участникът е отстранил пропуските си при попълването му, 

съгласно изискванията на възложителя и съгласно дадените му указания с Протокол № 

1 от работата на настоящата комисия, издаден на 25.05.2017 г. и съобщен му на 

29.05.2017 г., включително чрез публикуване в Профила на купувача. 

След като разгледа в цялост документите относно личното състояние и 

критериите за подбор, комисията установи, че участникът „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД 

отговаря на изискванията на възложителя, с оглед на което комисията допуска офертата 

на участника до разглеждане и оценка на техническото му предложение. 

II. Техническото предложение на участника „ИНФО-ЛОГИКА“ ООД е 

изготвено съгласно предоставения с документацията образец и отговаря на поставените 

от възложителя изисквания. 

III. 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). 
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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, 

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. 

 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията реши, че отварянето на допуснатите 

до този етап ценови предложения на участниците в процедурата ще се състои на 

12.06.2017 г., с начален час 11 ч. в зала 1 в сградата на ИАОС, за което се състави 

отделно съобщение на Профила на купувача. 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 06.06.2017 г. 

 

Председател на комисията: 

(съгл. Заповед № 189/16.05.2017 г.) 

     (*) 

 

Членове:  

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

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


