
Утвърждавам: 

И. д. изпълнителен директор на ИАОС: 
        Подписът е заличен на осн.чл.45 ал.5 ЗОП, вр. чл.2 ЗЗЛД

          Теодор Панев 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 
От работата на Комисията, определена да оцени и класира предложенията на 

участниците във връзка с обявена обществена поръчка, открита по реда и при 

условията на Глава 26-та от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Избор на 

координатор за участие в екипа за организация и управление на Проект 

№BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на 

води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС”, 

информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с Реф. № 9062828/29.03.2017 г. 

 

В периода 17.05.2017 г. – 23.05.2017 г. в сградата на Изпълнителна агенция по 

Околна среда /ИАОС/, в изпълнение на Заповед № 134 от 06.04.2017 г. на и. д. 

изпълнителния директор на ИАОС, издадена на основание чл. 97, във връзка с чл. 51, 

ал.1 от ППЗОП и чл.103, ал.1 от ЗОП, се проведоха закрити  заседания на комисия в 

състав: 

 

Председател на комисията:  

1. Елисавета Попчева - главен експерт в отдел ЛКВд при ИАОС, изпълняваща 

длъжността ръководител на Проект №BG16M1OP002-1.004-001 "Разработване и 

въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на 

лаборатории на ИАОС"  

Членове: 

1.Златка Георгиева – началник на отдел ЛИМА, ГД ЛАД на ИАОС, ръководител 

на експертна група по изпълнение на Дейност 3 от Проекта 

2.Теодора Лакова – главен специалист в отдел ФСУ на ИАОС, експерт 

счетоводство по Проекта 

3.Мирослава Богданова – началник на отдел КРЛ, ГЛ ЛАД на ИАОС, експерт по 

изпълнение на Дейност 4 от Проекта- резервен член. 

4.Радослава Павлова – юрисконсулт в отдел "Правен" на ИАОС. 

 

С Протокол 2 от 04.05.2017 г. Комисията, назначена на основание чл. 97 от 

ППЗОП е изискала допълнителни документи от участниците по обществената поръчка 

за доказване съответствието им с критериите за подбор, обявени от Възложителя в 

документацията по обществената поръчка. На участниците е даден тридневен срок, 

считано от дата на получаване на протокола за представяне на изисканите документи. 

В указания срок в деловодството на ИАОС са постъпили два  запечатани плика с 

допълнителни документи, съответно от: 

 

1. „РЕНЕСАНС МКМ“ ЕООД 

2. „ВИРГО 70“ ООД. 

 

Участниците "НЮ ПОЙНТ" ООД и "БАЛКАНИКА ТРАВЪЛ АНД 

КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не са спазили указанията на комисията за 

представяне на допълнителни документи, с които да докажат съответствието си с 

критериите за подбор, обявени от Възложителя. Съгласно констатациите на 

комисията, изложени подробно в Протокол 2 от нейната работа, ще бъдат 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062828


предложени за отстраняване от обществената поръчка като несъответстващи на 

критериите за подбор. 

 

Комисията пристъпи към разглеждането на допълнителните документи, 

представени от участниците, както следва:  

 

I. За участника „РЕНЕСАНС МКМ“ ЕООД  

 

1. Представен е коректно попълнен образец № 8, деклариращ периодите на 

реализиран опит, от който комисията да може да установи по безспорен начин 

приключване на дейностите преди датата на подаване на офертата. 

2. Представени са декларации от третото лице - експерт, че не са налице 

основания за отстраняването му съгласно чл.65, ал.4 ЗОП. 

3. За доказване на съответствието на предложения експерт с критериите за 

подбор, в частност изпълнени от него дейности на позиция „Ръководител на проект 

и/или координатор“ е представено удостоверение за лицето М. Д. предложено за 

Ръководител на екипа, издадено от "Ренесанс МКМ" ЕООД, което удостоверява, че 

като управител на дружеството лицето е извършило три броя консултантски услуги, по 

договори сключени с дружеството. 

 За договорите са представени референции за добро изпълнение с първоначално 

представените документи. Удостоверението гласи, че М.Д. е извършила дейностите по 

трите договора като „ръководител на екип“.   

 

Изискването на възложителя, заложено в т.3.2.1.,б.“б“ от Документацията за 

обществената поръчка е: „опит  в предоставяне на консултантски услуги по управление 

и/или изпълнение и/или отчитане и/или мониторинг на не по-малко от 3 проекта като 

Ръководител на проект и/или координатор.“.  

Комисията приема удостоверението, но не намира за еквивалентни позициите 

„Ръководител на екип“ и „Ръководител на проект и/или координатор“. Трите 

декларирани от дружеството – участник договори включват: „техническа помощ по 

отношение на верифициране на дейностите по проекта“; „оказване на професионална 

помощ при правилното квалифициране, счетоводно отчитане и документиране на 

извършените разходи по бюджета на проекта и създаване на одитна пътека за 

ефективна верификация на разходите“; „оказване на съдействие относно 

законосъобразното и правилно разходване и отчитане на средствата в рамките на 

проекта“. Комисията приема, че посочените в представените удостоверения дейности 

не включват  ръководство и координиране на проект. Лицето М. Д. като ръководител на 

екип по посочените дейности не е извършвало ръководство и/или координация на 

проект, а ръководство на екипа на дружеството при изпълнение на дейности свързани 

само със счетоводно отчитане, верифициране и правилно разходване на средства. От 

последното комисията заключи, че не е налице доказателство за съответствие на 

предложения експерт М.Д. с изискванията на възложителя по отношение на критериите 

за подбор.  

 

На основание гореизложеното комисията взе решение да предложи на 

Възложителя участника „Ренесанс МКМ“ ЕООД за отстраняване от обществената 

поръчка поради несъответствието му с критериите за подбор. 

 

II. За участника „ВИРГО 70“ ООД. 

 

1. Представен е коректно попълнен Образец № 9, от който е видно, че 

участникът е изпълнил три договора за услуги сходни с предмета на настоящата 



обществена поръчка, доказателствата за което са представени с първоначално 

подадените документи. 

2. Представена е коректно попълнена декларация по образец № 8, от която е 

видно правоотношението на експертите с участника. Поставен е печат на дружеството. 

3. Представени са 3 броя подписани автобиографии съответно за всеки един от 

предложените експерти. 

4. Представен е коректно попълнен Образец № 1 съдържащ информация за 

представена декларация по Образец № 6. 

5. Представени са декларации от третите лица - експерти, че не са налице 

основания за отстраняването им съгласно чл.65, ал.4 ЗОП. 

 

Въз основа на гореописаното комисията констатира, че участникът „Вирго 

70“ ООД отговаря на критериите за подбор заложени от Възложителя и пристъпи 

към оценка на допуснатата оферта въз основа на публикуваната методика за 

оценка по критерий за възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“. 

 

 

Комисията за разглеждане и оценка на офертите извърши подробен преглед и 

изследва детайлно предложението на участника. Класирането на допуснатата до оценка 

оферта се извърши на база получена „Комплексна оценка“(КО).  

По показател П1, съгласно публикуваната методика за оценка, комисията 

провери обстойно предложението на участника за изпълнение на поръчката и 

установи: 

- Описани са дейностите за изпълнение съгласно техническата спецификация и 

нейните приложения, посочени са основни моменти за постигане на целите и очаквани 

резултати. Маркирани са информационният обмен и поток.  

Посочени са заложените дейности по техническата спецификация. Дейностите по 

техническата спецификация са взаимообвързани освен помежду си, така и с конкретните 

дейности, разписани в проектното предложение, и с реализиране на целите и 

резултатите.  

Идентифицирани са мерки за минимизиране последиците в случай на възникнали 

рискове.  

Представени са комуникационни връзки за осигуряване на успешното изпълнение 

на проекта.  

Посочени са начини за изпълнение на заложените дейности и времева 

организация на задачите.  

В обосновката са представени коментари и анализи на дейностите по 

техническата спецификация, посочени са ключови моменти, конкретни цели, същите са 

обвързани с постигането на очакваните резултати от изпълнението на проекта, 

идентифицирани са мерки за избягване на риска, мерки за преодоляване на 

последствията от случване/настъпване на риска, предложен е план/стратегия за следене и 

контролиране на риска.  

Представени са методи за вътрешен мониторинг и комуникационни връзки за 

осигуряване на успешното изпълнение на проекта.  

Разписани са формата/вида и методите на работа на екипа, както и на събиране и 

обработка на отчетна информация и документи.  



Изложен е план за действие с основни моменти (задачи) на всеки от 

предложените експерти в договора разпределени времево в съответствие с плана на 

изпълнение и плана за външно възлагане на дейности по проекта, което е и представено 

в линеен времеви график за изпълнение на дейностите, определящ тяхната 

продължителност и разпределение във времето на изпълнение на поръчката.  

Представена е мобилизация на експертите и тяхното разпределение по дейности и 

типове услуги, с което се покрива капацитета за качественото изпълнение на поръчката.  

Въз основа на гореизложеното и съобразно методиката за оценка комисията 

взе решение да присъди на участника 10 точки. 

 

Преди извършване на оценката на предложената цена Комисията провери ценовото 

предложение и установи, че последното е подготвено и представено в съответствие с 

изискванията на документацията за участие в обществената поръчка. 

По показател П2 комисията изчисли оценката на участника по формулата: 

П2 = (Цmin / Цi) х 10 (брой точки) 

II2 = 10 точки 

Комисията изчисли комплексната оценка на участника по формулата, както следва: 

КО /Комплексна оценка/ = П1 х 60% + П2 х 40%  

КО  = 10 х 60% + 10 х 40%  

КО  = 10 точки. 

Комисията извърши класиране, както следва: 

1. „ВИРГО 70“ ООД – с предложена цена 46 000 лв. 

Въз основа на така направените констатации комисията предлага на 

Възложителя за отстраняване от обществената поръчка следните участници: 

1. "НЮ ПОЙНТ" ООД – на основание чл.107 т.1 от ЗОП; 

2. БАЛКАНИКА ТРАВЪЛ АНД КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД– на 

основание чл.107 т.1 от ЗОП; 

3. „РЕНЕСАНС МКМ“ ЕООД– на основание чл.107 т.1 от ЗОП; 

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител класирания 

на първо място участник „ВИРГО 70“ ООД.  

Отразените в настоящия протокол решения комисията взе единодушно. 

 Комисията приключи своята работа и подписа настоящия протокол на 

23.05.2017 г. и предаде протоколите от своята работа за утвърждаване на Възложителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1  Подписът е заличен на осн.чл.45 ал.5 ЗОП, вр. чл.2 ЗЗЛД 

      /Елисавета Попчева / 

Членове: 

2. Подписът е заличен на осн.чл.45 ал.5 ЗОП, вр. чл.2 ЗЗЛД  3. Подписът е заличен на осн.чл.45 ал.5 ЗОП, вр. чл.2 

ЗЗЛД     /Теодора Лакова/     /Златка Георгиева/ 

4. Подписът е заличен на осн.чл.45 ал.5 ЗОП, вр. чл.2 ЗЗЛД  5. Подписът е заличен на осн.чл.45 ал.5 ЗОП, вр. чл.2 

ЗЗЛД 
      /Мирослава Богданова/                                          /Радослава Павлова/ 


