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Протокол № 3/19.06.2017 г. 

П Р О Т О К О Л   № 3 

 

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“ 

 

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.  

На публичното заседание на комисията присъства представител на участника 

„ИНФО-ЛОГИКА“ ООД в качеството му на управител на търговското дружество. 

 

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 в закрити заседания 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: 
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                 Сmin 

Тц = 10 х-----------, където: 

        Cn 

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. 

 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 19.06.2017 г. 

 

Председател на комисията: 

(съгл. Заповед № 189/16.05.2017 г.) 

     (*) 

 

Членове:  

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

 

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


