
ПРОТОКОЛ № 3 

от заседания на комисия, назначена със Заповед № 195/31.05.2017г. 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 № 11/09.05.2017г. 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 22.06.2017 г. в 09:30 часа се проведе публичното отваряне на предложените 
ценови оферти на участниците. 

На заседанието присъства г-жа Валентина Фиданова - управител на „Стерна 
Консулт" ЕООД и г-жа Анна Ганева - директор на Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН). 

II . Комисията отвори ценовите оферти по реда на постъпване на офертите и 
констатира, че участниците са предложили следните цени за изпълнение на поръчката: 

1. Участникът Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към 
БАН (ИБЕИ-БАН) е предложил цена: 85 600 лева без включен ДДС (осемдесет и пет 
хиляди и шестстотин лева) и 102 720 лева с включен ДДС (сто и две хиляди 
седемстотин и двадесет лева). 

2. Участникът „Стерна Консулт" ЕООД е предложил цена: 84 100 лева без 
включен ДДС (осемдесет и четири хиляди и сто лева). 

С горното публичната част на заседанието приключи. 

II . Работата на Комисията продължи в закрити заседания в периода 22.06.2017 г. 
- 07.08.2017 г. В работата на Комисията се включи резервният член Евелина Турмакова 
- юрисконсулт в отдел „Правен", заместваш; титулярния член Адриана Манолова-
Василева - главен юрисконсулт в отдел „Правен". 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Стерна Консулт" 
ЕООД не е попълнена съгласно Образец № 4 - ценова оферта, утвърден от 
възложителя. По-конкретно образецът на ценовата оферта изисква да бъде посочена 
цена с включен ДДС и цена без включен ДДС. Участникът е подал ценова оферта, в 
която липсва цената с включен ДДС. 

В настояш;ия случай е неприложима предвидената възможност в чл.104, ал.5, 
предложение второ от ЗОП, в хода на разглеждане на офертите, комисията да изиска и 
да получи допълнителни данни и разяснения към вече заявените, тъй като резултатът от 
такова действие би довел до промяна на ценовото предложение. 

III . Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи 
по отношение несъответствието на представеното ценово предложение с утвърдения 
от Възложителя за целите на настоящата процедура образец, Комисията прие за 
установено следното: 
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Участникът „Стерна Консулт" ЕООД е представил оферта, която не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, изразяващо се в некоректно 
попълнено ценово предложение. 

Същевременно участникът е поел изцяло отговорността за допуснати при 
нейното изготвяне грешки и неточности (съгласно изричен текст в образеца). 

Горните изводи се споделят от АОП в отговор на запитване от страна на 
възложителя по конкретния казус, даден на основание чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „б" от 
Закона за обществените поръчки. 

IV. С оглед гореустановеното, Комисията предлага на възложителя, да 
отстрани от участие в процедурата участника „Стерна Консулт" ЕООД на основание 
чл. 107,т.2,б."а"отЗОП. 

V. Комисията предлага на възложителя да избере за изпълнител участникът 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН) 
в процедура за възлагане на 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", като удовлетворил всички 
изисквания на възложителя и представил ценово предложение, което не надхвърля 
прогнозната стойност. 

С това заседанието на комисията приключи. 

Дата на съставяне настоящия протокол: 07.08.2017 г. 

председател: 

Мина Асенова - главен експерт в отдел „Мониторинг на водите": 

членове: 

Евелина Турмакова - юрисконсулт в отдел „Правен": 
Теодора Лакова - главен специалист в отдел ФСУ: 
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