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П Р О Т О К О Л 
 

№ 3 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-З-03 от 17.05.2019 год. на 

директора на РИОСВ - Варна за провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет „Извършване на геодезическо заснемане 

на площта на ПР „Балтата“ източно от път с. Кранево – к.к Албена, в т.ч. и 

тримерна геодезическа снимка на терена”, открита с решение № ОП-Р-01/25.04.2019 

год. на директора на РИОСВ - Варна и номер на процедурата в РОП на АОП: 01431-

2019-0001. 

 

 Днес 21.06.2019 год. в гр. Варна, комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодор Димитров Даскалов – ръководител на проект 

BG16M1OP002-3.007-0011-С01 

и членове: 

1. Миглена Стоянова Иванова – главен експерт, дирекция „ПД” 

2. Стела Минкова Дочева – главен експерт, дирекция „ПД” 

3. Таня Иванова Димитрова - главен експерт, дирекция „КОС” 

4. Димитър Проданов Проданов – юрист-външен експерт, представител на 

Сдружение „Квалификационен фонд” 

 

Резервни членове: 

1. Александър Митков Бакалов – старши експерт, дирекция „ПД” 

2. Диляна Галинова Гинкова - старши експерт, дирекция „ПД” 

 

се събра в Конферентната зала на ет. 3 в сградата на РИОСВ-Варна, на адрес: гр. 

Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, в 11:30 часа за да продължи своята работа по отваряне и 

оповестяване на Ценовото предложение на допуснатият участник в настоящата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както и да 

направи окончателна оценка и класиране на офертата. 

 

На заседанието на комисията присъства представителят на „ГЕОАКСТ – Данаил 

Спасов“ ЕООД, като същият се вписа в списъка на присъствалите на публичното 

заседание участници. 

 

Комисията запозна участника, с действията си при разглеждане на техническите 

предложения и за отстранените участници, като уточни, че на днешното заседание, ще 

бъде отворена само ценовата оферта на допуснатият до този етап на процедурата 

участник. 

http://ope.moew.government.bg/bg
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Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатия участник „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД и оповестяване на предлаганите 

от него цени. 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Образец № 5. Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

28050,00 (двадесет и осем хиляди и петдесет лева) без ДДС или 33660,00 (тридесет и три 

хиляди шестстотин и шестдесет лева) с ДДС. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията, и същата продължи своята работа на закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовото предложение на участника.  

 

Комисията установи, че предложената обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не 

надвишава максимално предвидения финансов ресурс. Налице е съответствие между 

цифровата и изписаната с думи предложена цена. В ценовото предложение не бяха 

констатирани несъответствия или аритметични грешки. Комисията не извърши проверка 

по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, тъй като 

има само един допуснат участник. 

 

Във връзка с критерия за оценка и наличието само на една оферта, участникът 

получава автоматично максимален брой точки по показател ЦО - „Ценова оценка“ – 30 

точки. 

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена 

поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатия 

участник, в съответствие с утвърдената методика и класиране на същия. 

 

Съгласно методиката KО(i) = ТО(i)+ПК(i)+ЦО(i), където: 

По показател Техническа оценка, участникът получава ТО – 35 точки. 

По показател Професионална компетентност на персонала (ПК) съгласно описаната 

в методиката формула: 

ПК= (11/11)×30 – участникът получава 30 точки. 

По показател ЦО – участникът получава 30 точки. 

КО = ТО+ПК+ЦО = 95 точки 

http://ope.moew.government.bg/bg
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Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна оценка, 

комисията: 

 

І. Направи следното класиране:  

На І-во място: „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, с комплексна оценка – 95,00 т. 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде 

определен участникът, класиран на първо място. 

 

Настоящият протокол се приключи на 21.06.2019г. в 11:55ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /…………………/П/……………/ / Теодор Даскалов / 

ЧЛЕНОВЕ:   1. /…………………/П/……………/ / Миглена Иванова /  

2. /…………………/П/……………/ / Стела Дочева /  

3. /…………………/П/……………/ / Таня Димитрова /  

4. /…………………/П/……………/ / Димитър Проданов /  

 

 

 

 

 

 * /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни 

http://ope.moew.government.bg/bg

