
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 

1618, София, бул. "Цар Борис Ш"№ 136, п.к. 251; тел. 955-90-11 Факс:955-90-15 
е-та11:1ао5(а),ееа.еоуеттеп1.Ьа ; http://eea.govemment.bg/ 

Р Е Ш Е Н И Е 

София, .М:££..... 2017 г. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и одобрен доклад от изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция по околна среда (ИЛОС) на комисия, назначена със Заповед № 
195/31.05.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда 
(ИЛОС) да отвори, разгледа, оцени и класира представените оферти за възлагане на 
обществена поръчка, открита с Решение № 11/09.05.2017 г. с предмет: „Осигуряване 
на данни за 2017 г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в 
съответствие със заповед на министъра на околната среда и водите". 

I. ОТСТРАНЯВАМ 

„Стерна Консулт" ЕООД на основание чл. 107, т.2, б. „а"от ЗОП 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, а именно представеното ценово предложение не 
съответства на утвърдения от възложителя за целите на настоящата процедура образец. 
В образеца възложителят изисква ценовите предложения да са две: без ДДС и със ДДС, 
като участникът не е посочил цена със ДДС, въпреки очевидната необходимост 
комисията да подложи на преценка и двете цени. Същевременно с предоставянето на 
ценовото предложение по образец на възложителя участникът е поел изцяло 
отговорността за допуснати при изготвянето на офертата грешки и неточности, 
съгласно изричен текст в офертата. 

Възложителят отправи запитване по прилагане на закона до Агенцията по 
обществени поръчки с изх. № 1838/30.06.2017 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 2, буква 
„б" от ЗОП. В получения отговор с изх. № 13-00-236/31.07.2017 г. АСП изразява 
следното становище, с което възложителят изцяло се съобразява: 

„Вразглеждания казус е непршожима предвидената възможност в чл. 104, ал. 
5, предложение второ от ЗОП, в хода на разглеждане на офертите, комисията да 
изисква и да получава допълнителни данни и разяснения към вече заявените, тъй като 
резултатът от такова действие би довел до промяна на ценовото предложение. 

В заключение следва да се отбележи, че забраната за допълване на ценовата 
оферта и поетата от участника отговорност за допуснати грешки и неточности в 
нея, предпоставят неизпълнение на поставено от възложителя изискване, 
респективно водят до представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия, и съгласно чл. 107, т. 2, буква „а", представилият я участник 
следва да бъде отстранен. " 

http://eea.govemment.bg/


1 1 . 0 П Р Е Д Е Л Я М 

За изпълнител по 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" Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН), като удовлетворил всички 
изисквания на възложителя и представил ценово предложение, което не надхвърля 
прогнозната стойност. 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкзфенцията в 
10-дневен срок по реда на гл. 27, чл. 196 и следващите от ЗОП. 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати за сведение 
на участниците в процедурата в 3-дневен срок от датата на издаването му. 

Протоколите и окончателният доклад на комисията се намират на профила на 
купувача: 1гЦр://ееа.еоуеттеЩ.Ьа/Ьа/оЬуау1/оЬ5111е81уеш-рогас1ж1-2017/6 Р80Р 

Възложител, 
Изпълнителен директор: 
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