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ПРОГРАМА BG03 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 

ЕКОСИСТЕМИ 

 

Проект " Подобряване на информационна система към Националната 

система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)". 

Договор № 33-72/20.07.2015г. 
 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство  

2009-2014 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1 
от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на комисията, 

определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда и при условията на глава 
26

та
 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Разработване на Интернет 

приложение на Българският природен индекс“ във връзка с изпълнението на дейност №4 
по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната 
система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS). 

 
На 16.11.2016 г. в заседателна зала №1, находяща се в административната сграда на 

Изпълнителна агенция по околна среда, в гр. София, бул. „Цар Борис III" №136, се проведе 

заседание на комисията, назначена със Заповед № 329 от 16.11.2016 г. на Изпълнителния 

директор на ИАОС, за разглеждане и оценка на офертите, респективно класиране на 

участниците в обществена поръчка, провеждана по реда и при условията на глава двадесет и 

шеста от ЗОП и глава девета от ППЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: 

избор на изпълнител за „Разработване на Интернет приложение на Българският природен 

индекс“, открита с обява № 10850-4522/03.11.2016 г., информацията за която е оповестена в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП в преписка с № 9058187/03.11.2016 г. 

Комисията, определена с цитираната заповед на възложителя на основание чл. 97, ал. 

1, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП и чл. 103, ал. 1 от ЗОП, заседава в следния състав: 
председател: * и                                                             

членове: 

1.  *; 

 2.*; 

 3.*; 

 4. * 

и резервни членове: 

1. *; 

2. *. 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на 

провежданото от нея открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, няма основания определените резервни членове да присъстват и да вземат 

участие в работата й. 

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, 

при спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на 

председателя на комисията от служител в деловодството на ИАОС в 9:50 часа. 

ИАОС 
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Председателят на комисията, след предоставен толеранс от 15 минути за евентуално 

закъснели представители на участниците, откри заседанието в 10:15 часа и предостави 

възможност на присъстващите лица, които не са членове на комисията да се легитимират. 

 На публичната част на заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3, 

изречение второ от ППЗОП, присъстват представители на двама от участниците, 

депозирали оферти за осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане, а 

именно: 

- *- упълномощен представител на „ФЮЧЪР СТАНДАРТС" ЕООД; 

- *- упълномощен представител на „Контракс" АД. 

На заседанието на комисията не присъстват други лица от кръга на правните субекти, 

на които чл. 97, ал. 3 от ППЗОП предоставя правна възможност да присъстват при 

провеждането на публичните заседания по отваряне на офертите. 

Председателят на комисията запозна присъстващите представители на посочените по-

горе участници в обществената поръчка със съдържанието на Заповед № 329/16.11.2016 г. на 

възложителя, а след това уведоми участниците и членовете на комисията за съдържанието на 

съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел 

запознаването им с имената (фирмените наименования) на участниците, депозирали оферти 

за участие в обществената поръчка, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Вх. №                       

на 

офертата 

Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 
Наименование на участника 

1. № 1 15.11.2016 г. 13
.15

 Българска геоинформационна система ЕООД 

2. № 2 15.11.2016 г. 13
.45

 
 
Фючър Стандартс ЕООД 

3. № 3 15.11.2016 г. 15.
55

 Контракс АД 

 

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на комисията 

подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, в съответствие с 

изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

I.  След извършване на описаните действия бяха направени следните уточнения, 

относно редовността на офертите, а именно: 

(1) всички са представени в срок, 

(2) в запечатани непрозрачни опаковки и 

(3) са с ненарушена цялост. 

 

II.    Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите, по 

реда на тяхното подаване, при следната процедурна последователност: 

 
1. Оферта с вх. № 01 от 15.11.2016г., подадена от „Българска геоинформационна 

система“ ЕООД 
След отваряне на външната опаковка комисията извърши проверка и установи, че 

участникът е представил в офертата си опис за съдържанието на офертата, който 

съответства на приложените в офертата документи. 
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Комисията обяви съдържащите се в офертата документи, а именно: 

1. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

представляващия участника; 

2. представяне на участника по образеца на Приложение № 2; 

3. копие на сертификат ISO 9001:2008 с обхват търговия и сервиз с 

геодезично и геоинформационно оборудване; 

4. декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 

и т. 7 от ЗОП по образеца Приложение № 3; 

5. декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 

и т. 5 от ЗОП по образеца Приложение № 4; 

6. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици по образеца Приложение № 5; 

7. списък на услугите, идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата 

на подаване на офертата по образеца Приложение № 6; 

8. доказателства за изпълнението на услугите в списъка по т. 7 – 

приложение 6.1. копие от референция; приложение 6.2. – копие от референция и 

6.3. копие от фактура; 

9. декларация за квалифициран екип по образеца Приложение № 7; 

10. приложения към декларацията за квалифициран екип, заверени от 

участника – приложение 7.1. диплома за ключов експерт 1; приложение 7.2. 

автобиография на ключов експерт 1; приложение 7.3. референция за ключов 

експерт 1; приложение 7.4. референция за ключов експерт 1; приложение 7.5. 

дипломи за ключов експерт 2 два броя; приложение 7.6. автобиография на 

ключов експерт 2; 

11. декларация за ползване на подизпълнители по образеца Приложение 

№ 8; 

12. техническо предложение по образеца на Приложение № 10; 

13. ценово предложение - по образеца на Приложение № 11; 

14. декларации за разположение на член на квалифициран експертен 

екип по образеца на Приложение № 12 два броя. 

След проверка на съдържанието на приложеното в папката с офертата на 

дружеството ценово предложение за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, 

комисията установи, че ценовата оферта на участника е представена съгласно 

изискванията, утвърдени от възложителя - 1 бр. оригинал, по утвърдения образец №11. 

Комисията оповести ценовото предложение, направено от Българска 

геоинформационна система“ ЕООД за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане 

с настоящата обществена поръчка, възлизащо на: 

- 29 840 лв. (двадесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет лева), без 

включен ДДС, 

или 

- 35 808 лв. (тридесет и пет хиляди четиристотин осемстотин и осем 

лева), с включен ДДС. 

Независимо от обстоятелството, че с разпоредбите на Глава девета от ППЗОП не се 

вменява задължение за членовете на комисията да подписват предложенията, съдържащи 

се в офертите, респ., не е регламентирана подобна правна възможност за присъстващите 

2. Румен – Андонов –старши експерт в отдел „ПСТ" на ИАОС. 
 

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, при 

спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на Председателя на 

комисията от служител в деловодството на ИАОС в 9:50 часа. 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото от нея публично заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни 

решения, няма основания определените в заповедта на възложителя резервни членове да присъстват 

и да вземат участие в работата й. 

На публичната част на заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3, изречение 

второ от ППЗОП, присъстват представители на двама от Участниците, депозирали оферти за 

осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане, а именно: 

1. Димитър Георгиев Александров – представител по пълномощие на участника 

Фючър Стандартс ЕООД; 

2. Михаил Трайков Михайлов - представител по пълномощие на участника 

Контракс АД. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП предоставя 

правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на 

офертите, не присъстват на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 10 мин. за евентуално закъснели 

представители на Участниците, откри заседанието в 10:10 часа и след легитимирането на 

присъстващите представители на посочените по-горе Участници в обществената поръчка, ги 

запозна със съдържанието на Заповед № 329/16.11.2016 г. на Възложителя, а членовете на 

Комисията - със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър 

на офертите, с цел запознаването им с имената (фирмените наименования) на Участниците, 

депозирали оферти за участие в обществената поръчка. 

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на Комисията 

подписа декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците в съответствие с изискванията 

на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Председателят на Комисията съобщи на присъстващите лица имената на Участниците, 

подали оферти за участие в обществената поръчка, в рамките на обявения краен срок - 17:00 ч. на 

15.11.2016 г., по реда на тяхното постъпване, а именно: 
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представители на участниците в обществената поръчка, комисията обсъди възможността 

да приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП и прие единодушно 

решение, съобразно което с цел спазване принципите, прогласени в чл. 2 от ЗОП да 

приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган процедурно решение, трима от 

членовете на комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, 

съдържащи се в офертата на участника. 

Комисията покани и присъстващите представители на конкурентните участници да 

подпишат ценовото и техническото предложения от офертата на „Българска 

геоинформационна система“ ЕООД, като от така предоставената възможност се възползва 

представителят на „Контракс“ АД. 

 
2. Оферта с вх. №02 от 15.11.2016 г., подадена от „ФЮЧЪР СТАНДАРТС" ЕООД 

 

След отваряне на външната опаковка комисията обяви съдържащите се в офертата 

документи. 

1. представяне на участника по образеца на Приложение № 2; 

2. декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от 

ЗОП по образеца Приложение № 3; 

3. декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от 

ЗОП по образеца Приложение № 4; 

4. декларация  по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици по образеца 

Приложение № 5; 

5. списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата по 

образеца Приложение № 6; 

6. доказателства за изпълнението на услугите в списъка по т. 5 – заверени копия на 

два броя удостоверения и един брой договор за възлагане на услуги; 

7. декларация за квалифициран екип по образеца Приложение № 7; 

8. декларация за ползване на подизпълнители по образеца Приложение № 8; 

9. техническо предложение по образеца на Приложение № 10; 

10. ценово предложение - по образеца на Приложение № 11; 

11. декларации за разположение на член на квалифициран експертен екип по 

Образеца на Приложение № 12  - 2 броя; 

12. заверено копие от сертификат ISO 9001:2015 с обхват проектиране, 

разработване, внедряване, продажба и поддръжка на информационни системи, софтуерни 

продукти и решения; 

13. заверено копие от сертификат ISO 27000:2013 с обхват управление на 

информационната сигурност при проектиране, разработване, внедряване, продажба и 

поддръжка на информационни системи, софтуерни продукти и решения; 

14. документ наименован „Процедура за гаранционна поддръжка“. 

След проверка на съдържанието на приложеното в папката с офертата на 

дружеството ценово предложение за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, 

комисията установи, че ценовата оферта на участника е представена съгласно 

изискванията, утвърдени от възложителя - 1 бр. оригинал, по утвърдения образец №11. 

2. Румен – Андонов –старши експерт в отдел „ПСТ" на ИАОС. 
 

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, при 

спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на Председателя на 

комисията от служител в деловодството на ИАОС в 9:50 часа. 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото от нея публично заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни 

решения, няма основания определените в заповедта на възложителя резервни членове да присъстват 

и да вземат участие в работата й. 

На публичната част на заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3, изречение 

второ от ППЗОП, присъстват представители на двама от Участниците, депозирали оферти за 

осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане, а именно: 

3. Димитър Георгиев Александров – представител по пълномощие на участника 

Фючър Стандартс ЕООД; 

4. Михаил Трайков Михайлов - представител по пълномощие на участника 

Контракс АД. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП предоставя 

правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на 

офертите, не присъстват на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 10 мин. за евентуално закъснели 

представители на Участниците, откри заседанието в 10:10 часа и след легитимирането на 

присъстващите представители на посочените по-горе Участници в обществената поръчка, ги 

запозна със съдържанието на Заповед № 329/16.11.2016 г. на Възложителя, а членовете на 

Комисията - със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър 

на офертите, с цел запознаването им с имената (фирмените наименования) на Участниците, 

депозирали оферти за участие в обществената поръчка. 

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на Комисията 

подписа декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците в съответствие с изискванията 

на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Председателят на Комисията съобщи на присъстващите лица имената на Участниците, 

подали оферти за участие в обществената поръчка, в рамките на обявения краен срок - 17:00 ч. на 

15.11.2016 г., по реда на тяхното постъпване, а именно: 
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Комисията оповести ценовото предложение, направено от участника за 

изпълнението на дейностите, включени в обхвата на възлагане с настоящата обществена 

поръчка, имащо следния размер: 

- 46 890 лв. (четиридесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет лева), без 

включен ДДС, 

или 

- 56 268 лв. (петдесет и шест хиляди двеста шестдесет и осем лева), с 

включен ДДС. 

След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се 

в офертата на втория участник, в съответствие с приетото от нея процедурно решение 

ценовите и техническите предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в 

цялост, трима от членовете на комисията подписаха техническата и ценовата оферта на 

участника. 
Комисията покани и присъстващия представители на конкурентния участник 

„Контракс“ АД да подпише ценовото и техническото предложения от офертата на „Фючър 

Стандартс“ ЕООД, който се възползва от предоставената му възможност. 

 

3. Оферта с вх. № 03 от 15.11.2016 г., подадена от „КОНТРАКС" ЕООД 

След отваряне на външната опаковка комисията извърши проверка и установи, че 

участникът е представил в офертата си опис за съдържанието на офертата, който 

съответства на приложените в офертата документи. 

Комисията оповести съдържащите се в офертата документи. 

1. списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата; 

3. представяне на участника по образеца на Приложение № 2; 

4. декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 

и т. 7 от ЗОП по образеца Приложение № 3 – 3 броя по един брой от всеки от 

членовете на Съвета на директорите на участника; 

5. декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 

и т. 5 от ЗОП по образеца Приложение № 4; 

6. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици по образеца Приложение № 5; 

7. списък на услугите, идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата 

на подаване на офертата по образеца Приложение № 6; 

8. доказателства за изпълнението на услугите в списъка по т. 5 – 

заверени копия на 4 четири удостоверения (референции) за изпълнение на 

услуги; 

9. декларация за квалифициран екип по образеца Приложение № 7; 

10. техническо предложение по образеца на Приложение № 10; 

11. ценово предложение - по образеца на Приложение № 11. 

 

След проверка на съдържанието на приложеното в папката с офертата на 

дружеството ценово предложение за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, 

комисията установи, че ценовата оферта на участника е представена съгласно 

изискванията, утвърдени от възложителя - 1 бр. оригинал, по утвърдения образец №11. 
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Комисията оповести ценовото предложение, направено от участника „Контракс" 

АД за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на възлагане с настоящата 

обществена поръчка, имащо следния размер: 

- 39 913.51 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и тринадесет лева 

и петдесет и една стотинки), без включен ДДС, 

или 

- 47 896 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и шест 

лева), с включен ДДС. 

След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се 

в офертата на третия участник, в съответствие с приетото от нея процедурно решение 

ценовите и техническите предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в 

цялост, трима от членовете на комисията подписаха техническата и ценовата оферта на 

участника. 
Комисията покани и присъстващия представители на конкурентния участник 

„Фючър Стандартс“ ЕООД да подпише ценовото и техническото предложения от 

офертата на „Контракс“ АД, който се възползва от предоставената му възможност. 

 

III. С извършване на горните действия в 11:20 ч. приключи публичната част от 

работата на комисията, след което председателят й закри заседанието. 

 

IV. Комисията продължи работа при закрити врата на 16, 17, 18 и 21 ноември 2016 

г. с извършването на проверка за съответствието на представените във всяка една от 

отделните оферти документи, касаещи допустимостта на участниците (офертите), с 

утвърдените от възложителя изисквания, при което установи следното: 

 

1. Оферта на „Българска геоинформационна система” ЕООД 

1.1. За доказване на съответствие с едно от изискванията на възложителя за 

технически възможности и квалификация, съобразно одобрените условия, обективирани в 

Раздел „Технически и професионални способности", т. 1 от обявата по чл. 178 от ЗОП, 

съответно отразено и в Раздел VIII, т. 1 от информацията за възлагане на 

обществената поръчка към обявата, участникът е представил списък на изпълнени от него 

услуги, посочени за идентични или сходни с предмета на настоящото възлагане - по 

образец № 6, в който е направено позоваване на два договора, изпълнени в референтния за 

настоящата обществена поръчка период. 

 Като доказателство за верността на отразените в списъка обстоятелства са 

представени копия на две удостоверения за добро изпълнение на услугите и копие на една 

фактура, на които участника основава доказване на съответствието си с одобреното от 

възложителя минимално изискване за технически и професионални способности, именно 

участникът да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем 

идентичен или сходен с дейностите от предмета на настоящата поръчка през последните 3 

(три) години от датата на подаване на офертата. 
В офертата в представения „Списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата“ в т. 1 участникът е посочил, че е предоставил услуга на WWF-

Дунавско-Карпатска програма, като е изготвил списъка в тази част по одобрения от 

възложителя образец и в съответствие с изискванията. Като доказателство за 

предоставянето на тази услуга участникът е представил копие от референция с изх. 

№ 2084/14.11.2016 г. на WWF-Дунавско-Карпатска програма (Приложение 6.1. към 
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офертата),в което не се съдържа информация за стойността на услугите и 

информация за датата (периода) на извършване.  

В раздел VIII. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, т. 1 от информацията към обявата за 

обществената поръчка, възложителят е поставил следните изисквания за доказването на 

предоставянето на услугите от съответния участник в офертата си участниците 

представят доказателства за извършването на включените в списъка услуги под 

формата на удостоверения от получателите, съдържащи информация за стойността, 

вида и обема на услугите, и датата (периода) на извършване или посочване на вписвания 

в публичен регистър, в който се съдържат данни за изпълнението на услугата или 

заверена с подпис и печат на участника разпечатка на вписванията в публичния 

регистър за изпълнението на услугите или двустранни протоколи, подписани от 

участника и от получателя на услугата. 

Комисията установи, че представената от Българска геоинформационна 

система ЕООД референция от WWF-Дунавско-Карпатска програма (Приложение 6.1. 

към офертата) не е изготвена в съответствие с изискванията на възложителя. 

На 18.11.2016 г. комисията извърши проверка на официалната страница в Интернет 

на WWF-Дунавско-Карпатска програма относно функционалността на уеб базираната 

платформа за популяризиране на старите гори в България, включително за слой 

„Защитени зони“, „Реки“ и „ВЕЦ“  и установи, че разработката отговаря на изискванията 

на възложителя за идентичност или сходство на услугата. 

В офертата в представения списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата в т. 2 участникът е посочил, че е предоставил идентична или сходна 

услуга на Дирекция природен парк „Сините камъни“, като е изготвил списъка в тази част 

по одобрения от възложителя образец и в съответствие с изискванията. Като 

доказателство за предоставянето на тази услуга участникът е представил копие от 

референция с изх. № 14-47/08.02.2016 г. на Дирекция природен парк „Сините камъни“ 

(Приложение 6.2. към офертата), в която не се съдържа информация за стойността на 

услугите и информация за датата (периода) на извършване. В офертата е приложено и 

копие от фактура с номер 0000001529 от 23.10.2015 г., която съдържа информация за 

размера на заявените плащания от участника „Българска геоинформационна система“ 

ЕООД към Дирекция природен парк „Сините камъни“ за услугата, която е включена като 

т. 2 в представения списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на 

офертата.  

На 18.11.2016 г. комисията служебно извърши проверка в РОП, воден от АОП и 

ползвайки възможността за безплатен достъп до публичния регистър от съдържанието на 

документ в РОП с ID 698284 установи, че данните, вписани от участника в т. 2 на 

представения от него списък на услугите съвпадат с изпратената от ДПП „Сините камъни“ 

до АОП информация за периода на извършване на услугата от участника, както и за 

стойността на услугата.  

На официалната страница в Интернет на ДПП „Сините камъни“ може да бъде 

проверена функционалността на разработката, която е описана в т. 2 от представения от 

участника списък. На 21.11.2016 г. комисията извърши проверка на функционалността на 

(ГИС), мобилно приложение и интерактивна онлайн карта на парка с GPS данни" по 

проект "Устойчиво управление и устройство на Природен парк "Сините камъни" гр. 

Сливен, при което установи, че изпълнената от участника дейност е сходна с предмета на 

настоящата обществена поръчка. 

Заключение на комисията: Като се запозна с функционалностите на разработката 
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комисията установи, че услугата, предоставена от участника „Българска 

геоинформационна система“ ЕООД на WWF-Дунавско-Карпатска програма и на 

Дирекция природен парк „Сините камъни“ е сходна с предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

С оглед на гореизложеното комисията приема за установено, че офертата съдържа 

документи, които удостоверяват, че участникът отговаря на изискването на възложителя 

да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем идентичен или 

сходен с дейностите от предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години 

от датата на подаване на офертата. 

 

 1.2. Приложената в офертата декларация за квалифициран експертен екип е по 

образец № 7, одобрен от възложителя, но декларацията формално не е изготвена в 

съответствие с изискванията и указанията на възложителя, като несъответствието се 

изразява в следното:  

 В колона 5 „Професионална компетентност, придобита в процеса на извършване 

на завършени дейност/и“ на представената от участника декларация за предложените 

ключови експерти е представена следната информация: 

 за ключов експерт 1 – „ГИС и ИТ експерт“; 

  за ключов експерт 2 – „старши разработчик на интернет приложения“. 

 Съгласно изискванията на възложителя, обективирани в т. 3 на Указания за 

изготвянето на декларация по Приложение 7 в колона пет участниците следва да 

представят информация за професионалната компетентност, придобита от лицето в 

процеса на изпълнение на успешно завършена дейност/проект като разработчик на 

СУБД или като разработчик на интернет приложение като посочат конкретни: 

дейност, проект, дати, периоди на извършване на дейността. Информацията трябва да 

бъде представена по начин, който да позволява на възложителя да извърши проверка за 

съответствие на вписаните данни за професионалната квалификация на лицето с 

минималното ниво, определено от възложителя в информацията към обявата (Раздел 

VIII, т. 2.1.2. и т. 2.2.2.). 

 Въпреки, че с представената декларация участникът „Българска геоинформационна 

система“ ЕООД формално не е изпълнил указанието на възложителя в колона пета да 

посочи конкретни: дейност, проект, дати, периоди на извършване на дейността, както и 

информацията да бъде представена по начин, който да позволява на възложителя да 

извърши проверка за съответствие на вписаните данни за професионалната квалификация 

на лицето с минималното ниво, определено от възложителя в информацията към обявата 

(Раздел VIII, т. 2.1.2. и т. 2.2.2.), като приложение към декларацията са представени 

документи (заверени с подпис и с печат на участника копия на дипломи, автобиографии и 

референции от потребители на услуги за лицата, които участникът е предложил като 

ключови експерти, които съдържат конкретни: дейност, проект, дати, периоди на 

извършване на дейността. Информацията трябва да бъде представена по начин, който да 

позволява на възложителя да извърши проверка за съответствие на вписаните данни за 

професионалната квалификация на лицето с минималното ниво, определено от 

възложителя в информацията към обявата (Раздел VIII, т. 2.1.2. и т. 2.2.2.) и които 

удостоверяват, че предлаганите ключовите експерти отговарят на минималните 

изисквания на възложителя, определени с обявата за обществената поръчка и 

информацията към обявата. 

 Заключение на комисията: с оглед на гореизложеното комисията приема за 

установено, че документите, приложени в офертата на „Българска геоинформационна 
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система“ ЕООД удостоверяват, че участникът отговаря на изискването на възложителя за 

„Технически и професионални способности", т. 2 от обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно 

отразено и в Раздел VIII, т. 2 от информацията за възлагане на 

обществената поръчка към обявата, а именно:  

 „Участникът трябва да разполага с квалифициран екип с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, като екипът следва да включва минимум 2 

(двама) ключови експерти, както следва: 
2.1.Ключов експерт 1: експерт Разработчик на бази данни, който трябва да 

притежава: 

2.1.1. знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация: висше 

образование, образователно – квалификационна степен „бакалавър” или по-висока, по 

специалност, в някое от следните професионални направления: математика; информатика; 

компютърни науки; информационни системи и технологии, или еквивалентни и 

2.1.2. опит в изпълнението на минимум една завършена дейност за разработка и 

внедряване на информационни системи с бази данни. 

 

2.2. Ключов експерт 2: експерт Софтуерен разработчик на приложения в интернет 

среда, който трябва да притежава: 

2.2.1. знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация: висше 

образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или по-висока, по 

специалност, в някое от следните професионални направления: математика, информатика, 

компютърни науки, електроника и автоматика, компютърна и комуникационна техника, 

информационни системи и технологии или еквивалентни и 

2.2.2. опит като разработчик в изпълнението на минимум една завършена дейност за 

разработка на информационни системи, работещи в интернет среда. 

 Всички други документи, които се изискват от възложителя са представени в 

офертата на участника и са изготвени в съответствие с изискванията и указанията на 

възложителя.“ 

 

2. Оферта на „Фючър Стандартс” ЕООД 

 

2.1. В офертата липсва списък на документите, съдържащи се в офертата, 

подписан от представляващия участника. Представянето на списък е поставено от 

възложителя като задължително изискване към участниците, което е обективирано в т. 1 

на раздел ХI „Съдържание на офертата“ на информацията към обявата, в който раздел 

възложителят е определил минималното съдържание на пликът/опаковката с офертата. 

2.2. За доказване съответствие с едно от изискванията на възложителя за 

технически възможности и квалификация, съобразно одобрените условия, обективирани в 

Раздел „Технически и професионални способности", т. 1 от обявата по чл. 178 от ЗОП, 

съответно отразено и в Раздел VIII, т. 1 от информацията за възлагане на 

обществената поръчка към обявата, участникът е представил списък на изпълнени от него 

услуги, сочени за идентични или сходни с предмета на настоящото възлагане - по обр. № 

6, в който е направено позоваване на три договора, изпълнени в референтния за 

настоящата обществена поръчка период. 

 Като доказателство за верността на отразените в списъка обстоятелства са 

представени копия на две удостоверения за добро изпълнение на услугите (от Fisher 

Chemicals Ltd. London UK СД „О и К- Огнянов и Сие“) и копие на един  договор за 

възлагане на услуга с ЛТУ, на които участника основава доказване на съответствието си с 

одобреното от възложителя минимално изискване за технически и професионални 
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способности, именно участникът да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с 

предмет и обем идентичен или сходен с дейностите от предмета на настоящата поръчка 

през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. 
Представеното копие на удостоверение от Fisher Chemicals Ltd. London UK за 

изпълнение на услугата по т. 1 от списъка удостоверява, че участникът е разработил и 

внедрил Модулен Web базиран софтуер за адаптивна информационна система, отчитаща 

промените в работните процеси.  

Съгласно раздел осми, т. 1 „Критерии за подбор“ от информацията към обявата за 

обществената поръчка участникът следва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) 

дейност с предмет и обем идентичен или сходен с дейностите от предмета на настоящата 

поръчка през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. 
Указания по т. 1: За идентична или сходна с дейностите, включени в обхвата на 

настоящата поръчка се приема разработено Интернет (WEB) базирано интернет 

приложение, което: 

 a) е свързано със система за управление на база данни и 

  б) е с регистриран и публичен достъп, с дефиниране на роли и нива на достъп 

/публичен, оторизиран/ и 

 в)  е с възможности за изобразяване на интернет базирани карти. 

Възложителят е поставил изискване изпълнената дейност да отговаря при 

условията на кумулативност (т.е. едновременно) на изискванията, обективирани в 

цитираните букви от „а“ до „в“ включително, за да бъда приета за идентична или сходна с 

дейността, включена в обхвата на настоящата обществена поръчка. Това означава, че ако 

изпълнената дейност не отговаря дори само на едно от изискванията, поставени от 

възложителя в цитираните букви от „а“ до „в“ включително, тази дейност не е нито 

идентична, нито сходна за възложителя по смисъла на определените от него правила за 

избор на изпълнител на обществената поръчка. 

 Представената в офертата информация - в т. 1 на списъка и в удостоверението за 

услугата по т. 1 - не удостоверява, че тази изпълнена от участника дейност отговаря на 

изискването на възложителя разработеното Интернет (WEB) базирано интернет 

приложение да  е с възможности за изобразяване на интернет базирани карти. (Раздел 

осми „Критерии за подбор“, т. 1, буква „в“ от информацията към обявата.) 

 Представеното в офертата копие на Удостоверение от СД „О и К- Огнянов и Сие“ с 

изх. № 7/11.01.2016 г. (за услугата по т. 2 от списъка) удостоверява, че участникът е 

разработил и внедрил уеб базирана информационна система за управление и анализиране 

на данни от пазарни проучвания за получателя на услугата. Представената в офертата 

информация, в т. 2 на списъка и в удостоверението за услугата по т. 2 не удостоверява, че 

тази изпълнена от участника дейност отговаря на изискването на възложителя 

разработеното Интернет (WEB) базирано интернет приложение да  е с възможности за 

изобразяване на интернет базирани карти. (Раздел осми „Критерии за подбор“, т. 1, буква 

„в“ от информацията към обявата). 

 На 18.11.2016 г. комисията извърши служебно проверка в официалните страници в 

Интернет на получателите на услугите, посочени в т. 1 и 2 от списъка на участника 

„Фючър Стандартс” ЕООД и при извършената проверка не откри допълнителна 

информация, която да послужи за удостоверяване, че предоставените от участника услуги 

по т. 1 и 2 отговарят на изискванията на възложителя да са еднакви или сходни с услугите, 

предмет на настоящата обществена поръчка. 

 В офертата няма доказателства, че описаната в т. 3 от списъка услуга е предоставена 

на получателя ЛТУ и е завършена към настоящия момент, поради което информацията по 
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т. 3 от Приложение № 6 към офертата, както и приложения като доказателство за 

извършването й договор с рег. № 61 от 19.07.2016 г. не могат да послужат на участника и 

не могат да бъдат приети от комисията като доказателства за успешно изпълнение на 

дейностите, които са предмет на договора.  

 На 18.11.2016 г. комисията извърши служебно проверка в официалните страници в 

Интернет на ЛТУ и при извършената проверка не откри допълнителна информация, от 

която да направи обоснован извод, че посочените като предоставените от участника 

услуги по т. 3 от списъка отговарят на изискванията на възложителя да са еднакви или 

сходни с услугите, предмет на настоящата обществена поръчка. 

 Съгласно раздел осми, т. 1 „Критерии за подбор“ от информацията към обявата за 

обществената поръчка участникът следва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) 

дейност с предмет и обем идентичен или сходен с дейностите от предмета на настоящата 

поръчка през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. 

Заключение на комисията: Офертата не съдържа документи, които 

удостоверяват, че участникът е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с 

предмет и обем идентичен или сходен с дейностите от предмета на настоящата 

поръчка през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. 

 

2.3. Приложената в офертата декларация за квалифициран 

експертен екип е по образец № 7, одобрен от възложителя, но декларацията не е 

изготвена в съответствие с изискванията и указанията на възложителя, като 

несъответствията се изразяват в следното:  
В колона 5 „Професионална компетентност, придобита в процеса на извършване на 

завършени дейност/и“ на представената от участника декларация за предложените 

ключови експерти е представена следната информация: 

 за ключов експерт 1 – посочени са позиции, които експерта е заемал в конкретни 

компании (дружества) и периодите, през които ги е заемал; 

  за ключов експерт 2 – посочени са позиции, които експерта е заемал в конкретни 

компании (дружества) и периодите, през които ги е заемал. 

 Съгласно изискванията на възложителя, обективирани в т. 3 на Указания за 

изготвянето на декларация по Приложение 7 в колона пет участниците следва да 

представят информация за професионалната компетентност, придобита от лицето в 

процеса на изпълнение на успешно завършена дейност/проект като разработчик на 

СУБД или като разработчик на интернет приложение като посочат конкретни: 

дейност, проект, дати, периоди на извършване на дейността. Информацията трябва да 

бъде представена по начин, който да позволява на възложителя да извърши проверка за 

съответствие на вписаните данни за професионалната квалификация на лицето с 

минималното ниво, определено от възложителя в информацията към обявата (Раздел 

VIII, т. 2.1.2. и т. 2.2.2.). 

 В представената декларация участникът „Фючър Стандартс“ ЕООД не е 

изпълнил указанието на възложителя в колона пета да посочи конкретни: дейност, 

проект, дати, периоди на извършване на дейността, както и информацията да бъде 

представена по начин, който да позволява на възложителя да извърши проверка за 

съответствие на вписаните данни за професионалната квалификация на лицето с 

минималното ниво, определено от възложителя в информацията към обявата 

Раздел VIII, т. 2.1.2. и т. 2.2.2.. 

 Съдържанието на информацията в колона пета от декларацията по образец 

Приложение 7 за предлагания от участника ключов експерт 1 не предоставя възможност 
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на комисията да направи обоснован извод, че лицето отговаря на следното изискване на 

възложителя: да притежава опит в изпълнението на минимум една завършена дейност за 

разработка и внедряване на информационни системи с бази данни. 

Съдържанието на информацията в колона пета от декларацията по образец 

Приложение 7 за предлагания от участника ключов експерт 2 не предоставя възможност 

на комисията да направи обоснован извод, че лицето отговаря на следното изискване на 

възложителя: да притежава опит в изпълнението на минимум една завършена дейност за 

разработка и внедряване на информационни системи с бази данни. 

Освен това участникът не е представил исканата от възложителя 

информация и в никаква друга форма – например като документи, които са оформени 

като приложение към декларацията по образец Приложение 7 (автобиографии, 

референции за експерта и др.). 

Заключение на комисията: офертата на участника не съдържа документи, 

които да удостоверят, че участникът отговаря на минималното изискване на 

възложителя да разполага с квалифициран екип от двама експерти, които 

притежават минималното ниво, определено от възложителя в информацията към 

обявата Раздел VIII, т. 2.1.2. – за ключов експерт 1 и съответно т. 2.2.2. – за ключов 

експерт 2. 

 

2.4. Всички други документи, които се изискват от възложителя, са: 

 представени в офертата на участника; 

 изготвени в съответствие с изискванията и указанията на възложителя и 

 удостоверяват съответствие с другите изисквания на ЗОП, ППЗОП и на 

възложителя. 

 

2.5. В офертата на участника  е представено и копие на сертификат 

ISO 9001:2015 – документ, който възложителят не изисква от участниците. 

2.6. В офертата си участникът „Фючър Стандартс“ ЕООД е 

представил и документ, който е наименован „Процедура за гаранционна 

поддръжка“, който не се изисква от възложителя като част от минималното 

съдържание на офертата. Приложения документ не съдържа противоречия с 

изискванията на възложителя за гаранционна поддръжка. 

 

3. Оферта на „Контракс” АД 

3.1. За доказване на съответствие с едно от изискванията на възложителя за 

технически възможности и квалификация, съобразно одобрените условия, обективирани в 

Раздел „Технически и професионални способности", т. 1 от обявата по чл. 178 от ЗОП, 

съответно отразено и в Раздел VIII, т. 1 от информацията за възлагане на 

обществената поръчка към обявата, участникът е представил списък на изпълнени от него 

услуги, сочени за идентични или сходни с предмета на настоящото възлагане - по образец 

№ 6, в който е направено позоваване на четири договора, изпълнени в референтния за 

настоящата обществена поръчка период. Справката съдържа подробно описание на 

дейностите, които участникът е извършил в изпълнение на всеки от договорите, като за 

нито една от разработките няма данни да е с възможности за изобразяване на интернет 

базирани карти. 

 Като доказателство за верността на отразените в списъка обстоятелства са 

представени копия на четири удостоверения за добро изпълнение на услугите (от 

Столична Община, Изпълнителна агенция по трансплантации, Агенция пътна 
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инфраструктура и Министерство на образованието и науката), на които участника 

основава доказване на съответствието си с одобреното от възложителя минимално 

изискване за технически и професионални способности, именно участникът да е изпълнил 

успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем идентичен или сходен с дейностите 

от предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години от датата на подаване 

на офертата. 
 В нито една от представените общо четири референции (от Столична Община, 

Изпълнителна агенция по трансплантации, Агенция пътна инфраструктура и 

Министерство на образованието и науката) не се съдържа информация, от която 

комисията да направи обоснован извод, че предоставените от участника услуги са 

идентични или сходни с услугите, които са предмет на настоящата обществена поръчка, 

тъй като за нито една от разработките няма данни да е с възможности за изобразяване на 

интернет базирани карти. 

На 18.11.2016 г. комисията служебно извърши проверка в посочените уеб базирани 

системи, при която не успя да установи, че някоя от четирите разработки е с възможности 

за изобразяване на Интернет базирани карти. 

 

Заключение на комисията: представените в офертата документи и служебно 

извършените от комисията проверки не удостоверяват, че участникът отговаря на 

едно от минималните изисквания за подбор на възложителя, а именно да е изпълнил 

успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем идентичен или сходен с 

дейностите от предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години 

от датата на подаване на офертата. 

3.2. В офертата липсва декларация за ползване на подизпълнители по образеца 

Приложение № 8. Съгласно раздел „Друга информация“ т. 10 от обявата и раздел XI 

„Съдържание на офертата“, т. 10 от информацията към обявата за обществената поръчка 

опаковката с офертата задължително трябва да съдържа такава декларация от участника.  
 

3.3. Всички други документи, които се изискват от възложителя, са: 

 представени в офертата на участника; 

 изготвени в съответствие с изискванията и указанията на възложителя и 

 удостоверяват съответствие с другите изисквания на ЗОП, ППЗОП и на 

възложителя. 

V. Съгласно разпоредбата на чл. 195 от ЗОП за неуредените в тази глава (б.а. 

двадесет и шеста) въпроси се прилагат разпоредбите на части първа и втора от ЗОП, т.е. 

субсидиарно се прилага и регламентацията, която изисква извършването на проверка за 

наличието на необичайно благоприятни оферти.  Комисията извърши проверка дали са 

налице основания за прилагането на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи, че 

офертата на „Българска геоинформационна система“ ЕООД съдържа ценово предложение, 

което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите 

предложения на участниците „Фючър Стандартс“ ЕООД и „Контракс“ АД.  

Съгласно императивната разпоредба на чл. 72, ал. 1 от ЗОП възложителят, съответно 

назначената от него помощна комисия, са задължени да изискат подробна писмена 

обосновка за начина на образуването на ценовото предложение на „Българска 

геоинформационна система“ ЕООД. Участникът „Българска геоинформационна система“ 

ЕООД има право да представи обосновката в 5-дневен срок от получаване на искането. 

 

VI. С оглед направените констатации и заключения комисията единодушно взе 

следните решения: 
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1. на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП изисква от участника „Българска 

геоинформационна система“ ЕООД в срок до 5 дни от датата на получаване на 

решението на комисията да представи на възложителя подробна писмена 

обосновка за начина на образуването на ценовото предложение.  

2. на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП комисията предоставя 

възможност на участниците „Фючър Стандартс“ ЕООД и „Контракс“ АД, в срок 

до 5 работни дни от датата на получаване на настоящия протокол да представят в 

деловодството на възложителя документи, с които да представят нова 

информация, да допълнят или да пояснят представената информация, във връзка 

с констатираните несъответствия и непълноти в офертите, без да променят 

техническото и ценовото си предложение за изпълнение на обществената 

поръчка. 

3. възлага на председателя на комисията да предприеме необходимите 

действия за публикуване на настоящия протокол в профила на купувача на 

възложителя в срок до 21 ноември 2016 г. включително, при спазване на 

изискванията на Закона за защита на личните данни; 

4. възлага на председателя на комисията да изпрати на участниците  

„Българска геоинформационна система“ ЕООД, „Фючър Стандартс“ ЕООД и 

„Контракс“ АД копие от настоящия протокол (със заличени лични данни) в деня 

на публикуването му в профила на купувача. 

Настоящия протокол се подписа от всички членове на комисията на 21.11.2016 г. 

 

Комисия: 

 

Подпис 

председател: * * 

членове: 

 

 

1. * * 

 2. * * 
 3. * * 
 4. * 

 
* 

 

 
*Заличени лични данни на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни 

 

 

 

 
 


