
                             

                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                       Министерство на туризма  

                         

гр. София, ул. „Съборна” 1 

www.tourism.government.bg 

 

                                                              П Р О Т О К О Л  № 2 

 

от работата на комисия, назначена със Заповед № Т-РД-28-8/11.04.2018 г. на министъра на 

туризма, за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: „Мониторинг на морски плажове през 2018 г. и 2019 г.“ с пет 

обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Мониторинг на морски плажове на 

територията на област Добрич“; Обособена позиция № 2 „Мониторинг на морски 

плажове на територията на област Варна“; Обособена позиция № 3 „Мониторинг на 

морски плажове на територията на област Бургас, част 1“, Обособена позиция № 4 

„Мониторинг на морски плажове на територията на област Бургас, част 2“;Обособена 

позиция № 5 „Мониторинг на морски плажове на територията на област Бургас, част 3“, 

открита с Решение № Т-РД-27-29/06.03.2018 г. на министъра на туризма 

 

На 27.04.2018г., 03.05.2018 г. и 10.05.2018 г. в административната сграда на 

Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна” № 1,  заседателна зала на 

IV етаж, на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) се 

проведоха закрити заседания на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите за участие в обществена поръчка, с предмет: „Мониторинг на морски плажове 

през 2018 г. и 2019 г.“ с пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Мониторинг на 

морски плажове на територията на област Добрич“; Обособена позиция № 2 

„Мониторинг на морски плажове на територията на област Варна“; Обособена позиция 

№ 3 „Мониторинг на морски плажове на територията на област Бургас, част 1“, 

Обособена позиция № 4 „Мониторинг на морски плажове на територията на област 

Бургас, част 2“;Обособена позиция № 5 „Мониторинг на морски плажове на територията 

на област Бургас, част 3“ . Комисията заседава в следния състав, съгласно Заповед № Т-РД-

28-8/11.04.2018 г. на министъра на туризма: 

 

Председател:  

заличено обстоятелство на осн. чл. от ЗЗЛД 

 

http://www.tourism.government.bg/
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Членове:  

заличено обстоятелство на осн. чл. от ЗЗЛД 

заличено обстоятелство на осн. чл. от ЗЗЛД 

  

 На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към проверка на 

допълнително представените документи, изискани с Протокол № 1 от участника: „ГЕО 

МОБАЙЛ“ ООД.  

Протокол № 1 е изпратен, в изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, до всички участници в 

процедурата на 20.04.2018 г., като същият е публикуван в секция „Профил на купувача” на 

интернет страницата на Министерство на туризма по партидата на процедурата в същия ден 

https://profilnakupuvacha.com/1701,12222. Определеният в протокола краен срок за представяне 

на изисканите допълнителни документи от участника е до 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола. На 25.04.2018 г., в рамките на определения от комисията 

срок участникът е депозирал в деловодството на Министерството на туризма допълнителни 

документи. 

Те са постъпили, както следва: Допълнителни документи към оферта вх.№ Т-26-Г-

65/25.04.2018г., 16:27 часа за Обособена позиция № 5 -„Мониторинг на морски плажове на 

територията на област Бургас, част 3“, Допълнителни документи към оферта вх. № Т-26-Г-

63/25.04.2018 г., 16:30 часа за Обособена позиция № 4 - „Мониторинг на морски плажове на 

територията на област Бургас, част 2“ и Допълнителни документи към оферта вх. № Т-26-Г-

64/25.04.2018 г., 16:31 часа за Обособена позиция № 3 „Мониторинг на морски плажове на 

територията на област Бургас, част 1“. 

Комисията разгледа представените допълнителни документи по реда на обособените 

позиции за които участника е подал оферти за участие в процедурата и направи следните 

констатации: 

Участник “ГЕОМОБАЙЛ” ООД: 

- Участникът е представил запечатан, непрозрачен плик с надпис „Допълнителни 

документи към оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Мониторинг на 

морски плажове през 2018 г. и 2019 г.“ с пет обособени позиции за Обособена 

позиция № 5 -„Мониторинг на морски плажове на територията на област Бургас, 

част 3“ Документите са входирани под номер № Т-26-Г-65/25.04.2018г. в 

деловодството на Министерството на туризма. При отваряне на плика с 
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допълващите документи, комисията констатира, че участникът е представил 

следните документи: 

1. Придружително писмо; 

2. Попълнен ЕЕДОП на „Геомобайл“ ООД; 

Комисията установи, че: 

Комисията се запозна подробно с ЕЕДОП представен от участника . 

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника с оглед установяване дали е 

изпълнил изискванията на Възложителя от Протокол № 1 за лично състояние и критериите за 

подбор. Комисията установи, че участникът „ГЕОМОБАЙЛ“ ООД е изпълнил изискванията 

към личното си състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя и се допуска до 

разглеждане на техническото му предложение за обособена позиция № 5 „Мониторинг на 

морски плажове на територията на област Бургас, част 3“; 

 

- Участникът е представил запечатан, непрозрачен плик с надпис „Допълнителни 

документи към оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Мониторинг на 

морски плажове през 2018 г. и 2019 г.“ с пет обособени позиции за Обособена 

позиция № 4 -„Мониторинг на морски плажове на територията на област Бургас, 

част 2“ Документите са входирани под номер № Т-26-Г-63/25.04.2018г. в 

деловодството на Министерството на туризма. При отваряне на плика с 

допълващите документи, комисията констатира, че участникът е представил 

следните документи: 

1.Придружително писмо; 

            2.Попълнен ЕЕДОП на „Геомобайл“ ООД; 

Комисията установи, че: 

Комисията се запозна подробно с ЕЕДОП представен от участника . 

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника с оглед установяване дали е 

изпълнил изискванията на Възложителя от Протокол № 1 за лично състояние и критериите за 

подбор. Комисията установи, че участникът „ГЕОМОБАЙЛ“ ООД е изпълнил изискванията 

към личното си състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя и се допуска до 

разглеждане на техническото му предложение за обособена позиция № 4 „Мониторинг на 

морски плажове на територията на област Бургас, част 2“; 

- Участникът е представил запечатан, непрозрачен плик с надпис „Допълнителни 

документи към оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Мониторинг на 

морски плажове през 2018 г. и 2019 г.“ с пет обособени позиции за Обособена 

позиция № 3 -„Мониторинг на морски плажове на територията на област Бургас, 
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част 1“ Документите са входирани под номер № Т-26-Г-64/25.04.2018г. в 

деловодството на Министерството на туризма. При отваряне на плика с 

допълващите документи, комисията констатира, че участникът е представил 

следните документи: 

1.Придружително писмо; 

2.Попълнен ЕЕДОП на „Геомобайл“ ООД; 

Комисията установи, че: 

Комисията се запозна подробно с ЕЕДОП представен от участника . 

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника с оглед установяване дали е 

изпълнил изискванията на Възложителя от Протокол № 1 за лично състояние и критериите за 

подбор. Комисията установи, че участникът „ГЕОМОБАЙЛ“ ООД е изпълнил изискванията 

към личното си състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя и се допуска до 

разглеждане на техническото му предложение за обособена позиция № 3 „Мониторинг на 

морски плажове на територията на област Бургас, част 1“; 

 

Комисията пристъпи към разглеждане, въз основа на констатираното по-горе от 

настоящия протокол на представените от участниците в процедурата технически предложения 

за изпълнение на обществената поръчка, по която са подали оферта за участие, за 

съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация и 

документацията за обществената поръчка като цяло.  

Техническите предложения на участниците бяха разгледани по обособени позиции и по 

реда на подаване на офертите за обособените позиции за участие, съгласно Регистъра на 

подадените оферти за участие в обществената поръчка, като комисията направи следните 

констатации: 

 

За обособена позиция № 1 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област 

Добрич“ има подадени 3 /три/ оферти и комисията пристъпи към разглеждане на 

техническите им предложения: 

 

I. 1.Техническо предложение на участник “ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД : 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 
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Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по подпоказател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

 

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 30 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:  

- участникът е предложил организация на 

работата на екипите, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 



6 

 

 

Оценката по подпоказател „Организация на персонала“ = 30 т. 

 

Участникът е посочил, в съответствие с образеца на Техническото предложение и 

Техническата спецификация: 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката, но не е описана 

технологията при избор на класически 

геодезически измервания. 
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1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

– 3/три/работни дни. 

 

2.Техническо предложение от „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД: 

 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по подпоказател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

 

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
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 30 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:  

- участникът е предложил организация на 

работата на екипите, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 
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Оценката по подпоказател „Организация на персонала“  = 30 т. 

 

Участникът е посочил, в съответствие с образеца на Техническото предложение и 

Техническата спецификация: 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

– 4/четири/работни дни. 

 

3. Техническо предложение от „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД:  

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката, но не 

са предоставени гаранции за качество. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката, но липсват 

технологии на класическите методи. 
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Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по подпоказател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

 

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 50 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 
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необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Предоставена е схема на комуникация. 

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа и от кого се изпълнява. 

В техническото предложение на участника 

се включват три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол/предварителен, текущ и 

последващ/ и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 
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Оценката по подпоказател „Организация на персонала“   = 50 т. 

 

Участникът е посочил, в съответствие с образеца на Техническото предложение и 

Техническата спецификация: 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

– 3/три/работни дни. 

 

II. Комисията пристъпи към оценка по подпоказател „ Общ срок за предаване на 

окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената 

поръчка, считано от датата на възлагането на мониторинга в работни дни, при възлагане на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един / морски плаж Ккос 1 

 

Оценката се получава при прилагане на следната оферта: 

 Ккос1.мин.        

Ккос1 = -------------- х 10  

 Ккос.1уч.      

, където: 

Ккос.1 уч. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни при възлагане на мониторинг на 

1/един/ морски плаж; 

Ккос.1 мин. - най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 

качеството на изпълнението й. 
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обществената поръчка, считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при 

възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж.  

 

Конкретните предложения по този подпоказател са: 

 

участник “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД : 1 работен ден 

       1        

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

участник „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД: 1 работен ден 

 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

участник „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД: 1 работен ден 

        1        

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                    1 

 

III. Комисията пристъпи към оценка по подпоказател Общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация,съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинг от 2/два/ до десет /10/ морски плажа  

Ккос2. 

 

Оценката се получава при прилагане на следната формула: 

 

Ккос2.мин.     

Ккос 2 = --------------- х 10  

  Ккос2.уч.     

, където: 

Ккос2.уч.. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 
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считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 

2/два/ до 10/десет/ морски плажа.   

 

Ккос2.мин. – най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 

обществената поръчка, считано от датата на възлагането на мониторинга в работни дни , при 

възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа. 

 

Конкретните предложения по този подпоказател са: 

 

участник “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД : 3 работни дни 

          3    

Ккос 2 = --------------- х 10  = 1 х 10 = 10 т. 

           3  

  

участник „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД: 4 работни дни 

         3    

Ккос 2 = --------------- х 10 = 0,75 х 10 = 7,5 т. 

            4   

 

участник „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД: 3 работни дни 

       3     

Ккос 2 = --------------- х 10 = 1 х 10 = 10 т. 

         3 

  

      Техническата оценка  за Обособена позиция № 1 на участниците се пресмята по 

следната формула: 

 

       Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Техническа оценка на участник “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД 

Т= 30+10+ 10= 50 т. 
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участник „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД 

Т=30+10+7,5=47,5т. 

 

участник „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД 

Т=50+10+10= 70 т. 

 

 

За обособена позиция № 2 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област 

Варна“ има подадени 4 /четири/ оферти и комисията пристъпи към разглеждане на 

техническите им предложения: 

I.1.Техническо предложение на участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД : 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по подпоказател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 80 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 
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последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват четирите от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 
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Оценка по подпоказател „Организация на персонала“  = 80 т. 

Участникът е посочил, в съответствие с образеца на Техническото предложение и 

Техническата спецификация: 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

– 3/три/работни дни. 

 

2.Техническо предложение на участник “ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 
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Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по подпоказател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 30 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката не е 

достатъчно изчерпателно.  

Участникът е предложил организация на 

работата на екипите, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа. 

Описано е всеки експерт каква дейност 

извършва по принцип, но не и при 

последователността от дейности за 

окончателното завършване на 

мониторинга. 
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Оценка по подпоказател „Организация на персонала“ = 30 т. 

 

Участникът е посочил, в съответствие с образеца на Техническото предложение и 

Техническата спецификация: 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

В техническото предложение на участника 

се включват две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; показани са 

ресурси за извършване на мониторинг само 

с дрон. 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката, но не 

са предоставени гаранции за качество. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката, но е предпочетен 

и описан само фотограметричен метод и е 

описана само технология използваща дрон.   
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мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 2 /два/ 

работни дни. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 2/два/ до 7 работни дни. 

 

3.Техническо предложение от „Консултантска агенция Модекс“ ЕООД 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по подпоказател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 30 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 
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възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:  

- участникът е предложил организация на 

работата на екипите, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 
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Оценка по подпоказател „Организация на персонала“ = 30 т. 

 

 

Участникът е посочил, в съответствие с образеца на Техническото предложение и 

Техническата спецификация: 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–   2/два/  работни дни. 

 

4.Техническо предложение от „Сървейгруп“ ЕООД 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката, но не 

са предоставени гаранции за качество. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката, но липсват 

технологии на класическите методи. 
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обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по подпоказател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 50 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Предоставена е схема на комуникация. 

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 
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Оценка по подпоказател „Организация на персонала“ = 50 т. 

Участникът е посочил, в съответствие с образеца на Техническото предложение и 

Техническата спецификация: 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

на екипа и от кого се изпълнява. 

В техническото предложение на участника 

се включват три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол/предварителен, текущ и 

последващ/ и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 



25 

 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–   3/три/  работни дни. 

 

II.По подпоказател „ Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

Техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинга в работни дни, при възлагане на 

мониторинг на 1/един / морски плаж Ккос 1 

 

Оценката се получава при прилагане на следната оферта: 

 Ккос1.мин.        

Ккос1 = -------------- х 10  

 Ккос.1уч.      

, където: 

Ккос.1 уч. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни при възлагане на мониторинг на 

1/един/ морски плаж; 

Ккос.1 мин. - най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 

обществената поръчка, считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при 

възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж.  

Конкретните предложения по този подпоказател са: 

 

участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД : 1 работен ден 

       1        

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 
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участник „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД: 1 работен ден 

 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

участник „ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: 2 работни дни 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 0,5 х 10 =5 т. 

                    2 

участник „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД: 1 работен ден 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

III.Подпоказател „Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

Техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагане на 

мониторинг от 2/два/ до десет /10/ морски плажа  Ккос2. 

 

Оценката се получава при прилагане на следната формула: 

 

Ккос2.мин.     

Ккос 2 = --------------- х 10  

  Ккос2.уч.     

, където: 

Ккос2.уч.. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 

2/два/ до 10/десет/ морски плажа.   

 

Ккос2.мин. – най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 

обществената поръчка, считано от датата на възлагането на мониторинга в работни дни , при 

възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа. 
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Конкретните предложения по този подпоказател са: 

участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД : 3 работни дни 

          2    

Ккос 2 = --------------- х 10  = 0,66 х 10 = 6,6 т. 

           3   

 

участник “ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД : от 2 до 7 работни дни 

Получава 0 точки, тъй като не е предложил коректно срок в работни дни. 

 

участник „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД: 2 работни дни 

      

          2    

Ккос 2 = --------------- х 10 = 10 т. 

            2   

 

участник „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД: 3 работни дни 

       2   

Ккос 2 = --------------- х 10 = 0,66 х 10 = 6,6 т. 

         3 

  

      Техническата оценка  за Обособена позиция № 2 на участниците се пресмята по 

следната формула: 

 

       Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД 

Т= 80+10+ 6,6= 96,6 т. 

участник „ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Т=30+5+0= 35 т. 

участник „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД 

Т=30+10+10= 50 т. 

участник „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД 

Т= 50+10+ 6,6= 66,6 т. 
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За обособена позиция № 3 „Мониторинг на морски плажове на територията на 

Област Бургас, част 1“ има подадени 6 /шест/ оферти и комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите им предложения:  

 

I.1.Техническо предложение на участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД : 

 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 80 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 
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изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват четирите от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 
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Поп = 80 т. 

Участникът е посочил, в съответствие с образеца на Техническото предложение и 

Техническата спецификация: 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 3/три/ работни дни. 

 

 

2.Техническо предложение на участник “СПЕЛ 96” ООД : 

 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 
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Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 50 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Предоставена е схема на комуникация. 

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 
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Поп = 50 т. 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа и от кого се изпълнява. 

В техническото предложение на участника 

се включват три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол/предварителен, текущ и 

последващ/ и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. Не 

включват заснемане с дрон при описание 

на технологиите за изпълнение. 
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1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 5 /пет/ 

работни дни. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 10 /десет/ работни дни. 

 

 

3.Техническо предложение на участник “Консултантска агенция Модекс” ЕООД : 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
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 30 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:  

- участникът е предложил организация на 

работата на екипите, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 



35 

 

Поп = 30 т. 

 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 4 /четири/ работни дни. 

 

4. Техническо предложение на участник “ЗЕНИТ ГЕО” ЕООД: 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката, но не 

са предоставени гаранции за качество. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката, но липсват 

технологии на класическите методи. 
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Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 80 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 
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Поп = 80 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 2 /два/ 

работни дни. 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват четирите от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 
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2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 3 /три/ работни дни. 

5. Техническо предложение на участник “ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 80 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 
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поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват четирите от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 
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Поп = 80 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 3 /три/ работни дни. 

6. Техническо предложение на участник “ГЕО МОБАЙЛ” ООД 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 

 

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 50 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Предоставена е схема на комуникация. 

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа и от кого се изпълнява. 

В техническото предложение на участника 

се включват три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 
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Поп = 50 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 1 /един/ работен ден. 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол/предварителен, текущ и 

последващ/ и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. Не 

включват заснемане с дрон при описание 

на технологиите за изпълнение. 
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IV. По подпоказател „ Общ срок за предаване на окончателно оформена 

документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагането на мониторинга в работни дни, при възлагане на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един / морски 

плаж Ккос 1 

 

Оценката се получава при прилагане на следната оферта: 

 Ккос1.мин.        

Ккос1 = -------------- х 10  

 Ккос.1уч.      

, където: 

Ккос.1 уч. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни при възлагане на мониторинг на 

1/един/ морски плаж; 

Ккос.1 мин. - най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 

обществената поръчка, считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при 

възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж.  

Конкретните предложения по този подпоказател са: 

участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД : 1 работен ден 

       1        

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

участник „СПЕЛ 96“ ООД: 5 работни дни 

 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 0,2х 10 = 2 т. 

                   5 

 

участник „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД: 1 работен ден 

        1       
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Ккос1 = -------------- х 10 =  10 т. 

                    1 

участник „ЗЕНИТ ГЕО“ ЕООД: 2 работни дни 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 0,5х10= 5т. 

                   2 

участник „ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 1 работен ден 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

 

 

участник „ГЕО МОБАЙЛ“  ООД: 1 работен ден 

 

 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

V. Подпоказател „Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, 

съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, считано от 

датата на възлагане на мониторинг от 2/два/ до десет /10/ морски плажа  Ккос2. 

 

Оценката се получава при прилагане на следната формула: 

 

Ккос2.мин.     

Ккос 2 = --------------- х 10  

  Ккос2.уч.     

, където: 

Ккос2.уч.. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 

2/два/ до 10/десет/ морски плажа.   
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Ккос2.мин. – най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 

обществената поръчка, считано от датата на възлагането на мониторинга в работни дни , при 

възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа. 

 

Конкретните предложения по този подпоказател са: 

 

участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД : 3 работни дни 

          1    

Ккос 2 = --------------- х 10  = 0,33 х 10 = 3,3 т. 

           3   

 

участник “СПЕЛ 96” ООД : 10 работни дни 

          1    

Ккос 2 = --------------- х 10  = 0,1 х 10 = 1 т. 

           10  

 

 

участник „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД: 4 работни дни 

      

          1    

Ккос 2 = --------------- х 10 = 0,25х10 =2,5 т. 

            4   

 

участник „ЗЕНИТ ГЕО“ ЕООД: 3 работни дни 

       1   

Ккос 2 = --------------- х 10 = 0,33 х 10 = 3,3 т. 

         3 

участник „ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 3 работни дни 

       1   

Ккос 2 = --------------- х 10 = 0,33 х 10 = 3,3 т. 

         3 

участник „ГЕОМОБАЙЛ“ ООД: 1 работен ден 
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       1   

Ккос 2 = --------------- х 10 = 1 х 10 = 10 т. 

         1 

  

      Техническата оценка  за Обособена позиция № 3 на участниците се пресмята по 

следната формула: 

 

       Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД 

Т= 80+10+ 3,3= 93,3 т. 

участник „СПЕЛ 96“ ООД 

Т=50+2+1= 53 т. 

участник „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД 

Т=30+10+2,5= 42,5 т. 

участник „ЗЕНИТ ГЕО“ ЕООД 

Т= 80+5+ 3,3= 88,3 т. 

участник „ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Т= 80+10+ 3,3= 93,3 т. 

участник „ГЕОМОБАЙЛ“ ООД 

      Т= 50+10+ 10= 70 т. 

 

За обособена позиция № 4 „Мониторинг на морски плажове на територията на 

Област Бургас, част 2“ има подадени  /пет/ оферти и комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения:  

 

1. Техническо предложение на участник  “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по 

Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за обществената поръчка. В 

предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни обществената поръчка в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 
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Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, заложени 

от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за обществената 

поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател „Организация на 

персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 50 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 
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Поп = 50 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа и от кого се изпълнява. 

В техническото предложение на участника 

се включват три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол/предварителен, текущ и 

последващ/ и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й.  
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2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 3 /три/ работни дни. 

 

2. Техническо предложение от участник „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по 

Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за обществената поръчка. В 

предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни обществената поръчка в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, заложени 

от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за обществената 

поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател „Организация на 

персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 10 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката е описана 

много общо и отделните дейности са само 

маркирани. 

Няма посочени данни за експертите. 

Разпределянето на отговорностите е 

посочено за управителя и ръководителя на 

екипа но не и за всеки от експертите. 

Липсва описана комуникация с 

възложителя. Няма посочено време за 
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Поп = 10 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 3 /три/ работни дни. 

 

3.Техническо предложение на участник  :  ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „МИ 

2010“ съставено от „ГЕОМЕРА“ ЕООД и „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД 

 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

изпълнение на всяка една от дейностите. 

Не са описани задачите на всеки един от 

експертите. 

Описаният вътрешен и текущ контрол не е 

гаранция за качествено изпълнение. 

Технологиите не са изчерпателно описани, 

няма описание при използване на 

класическите геодезически методи. 
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Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 50 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях; Участникът не е описал начина 

на комуникация с Възложителя, а само е 

маркирал „при необходимост“; 

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа и от кого се изпълнява. 

В техническото предложение на участника 
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Поп = 50 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 2 /два/ 

работни дни. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

се включват три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол/предварителен, текущ и 

последващ/ и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й.  
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–  от 5 /пет/ работни дни. 

4.Техническо предложение на участник  :  „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 80 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 
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разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват четирите от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 
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Поп = 80 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 2 /два/ 

работни дни. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 3 /три/ работни дни. 

 

5.Техническо предложение на участник  :  „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД  

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 

 

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 80 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват четирите от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 
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Поп = 80 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 1 /един/ работен ден. 

 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 
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VI. По подпоказател „ Общ срок за предаване на окончателно оформена 

документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагането на мониторинга в работни дни, при възлагане на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един / морски 

плаж Ккос 1 

 

Оценката се получава при прилагане на следната оферта: 

 Ккос1.мин.        

Ккос1 = -------------- х 10  

 Ккос.1уч.      

, където: 

Ккос.1 уч. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни при възлагане на мониторинг на 

1/един/ морски плаж; 

Ккос.1 мин. - най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 

обществената поръчка, считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при 

възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж.  

Конкретните предложения по този подпоказател са: 

 

участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД : 1 работен ден 

       1        

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

 

 

участник „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД: 1 работен ден 

 

        

         1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 1 х 10 = 10 т. 

                    2 
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участник ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „МИ 2010“ съставено от „ГЕОМЕРА“ 

ЕООД и „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД: 2 работни дни 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 =  0,5х10 = 5 т. 

                    2 

участник „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 2 работни дни 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 0,5х10= 5 т. 

                   2 

участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД: 1 работен ден 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

 

 

 

VII. Подпоказател „Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, 

съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, считано от 

датата на възлагане на мониторинг от 2/два/ до десет /10/ морски плажа  Ккос2. 

 

Оценката се получава при прилагане на следната формула: 

 

Ккос2.мин.     

Ккос 2 = --------------- х 10  

  Ккос2.уч.     

, където: 

Ккос2.уч.. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 

2/два/ до 10/десет/ морски плажа.   

 

Ккос2.мин. – най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 
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обществената поръчка, считано от датата на възлагането на мониторинга в работни дни , при 

възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа. 

 

Конкретните предложения по този подпоказател са: 

 

участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД : 3 работни дни 

          1    

Ккос 2 = --------------- х 10  = 0,33 х 10 = 3,3 т. 

           3   

 

участник „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД : 10 работни дни 

          1    

Ккос 2 = --------------- х 10  = 0,33 х 10 = 3,3 т. 

           3  

 

 

участник ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „МИ 2010“ съставено от „ГЕОМЕРА“ 

ЕООД и „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД: 5 работни дни 

 

      

          1    

Ккос 2 = --------------- х 10 = 0,2х10 =2 т. 

            5  

 

участник : „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 3 работни дни 

 

 

          1   

Ккос 2 = --------------- х 10 = 0,33 х 10 = 3,3 т. 

            3 

участник „ГЕОМОБАЙЛ“ ООД: 1 работен ден 

       1   

Ккос 2 = --------------- х 10 = 1 х 10 = 10 т. 

         1 
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      Техническата оценка  за Обособена позиция № 4 на участниците се пресмята по 

следната формула: 

 

       Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

участник “ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД 

Т= 50+10+ 3,3= 63,3 т. 

участник „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД 

Т=10+10+3,3= 23,3 т. 

участник „ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „МИ 2010“ съставено от „ГЕОМЕРА“ 

ЕООД и „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД 

Т=50+5+2= 57 т. 

участник „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Т= 80+5+ 3,3= 88,3 т. 

участник „ГЕОМОБАЙЛ“ ООД 

      Т= 80+10+ 10= 100 т. 

 

За обособена позиция № 5 „Мониторинг на морски плажове на територията на 

Област Бургас, част 3“ има подадени  5 /пет/ оферти и комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения:  

1. Техническо предложение на участник  : „ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД  

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 
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обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 50 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях; Участникът не е описал начина 

на комуникация с Възложителя, а само е 

маркирал „при необходимост“; 

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа и от кого се изпълнява. 

В техническото предложение на участника 

се включват три от следните 

обстоятелства: 
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Поп = 50 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1/един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 3 /три/ работни дни. 

2. Техническо предложение на участник  : „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД  

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол/предварителен, текущ и 

последващ/ и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й.  
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Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 10 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката е описана 

много общо и отделните дейности са само 

маркирани. 

Няма посочени данни за експертите. 

Разпределянето на отговорностите е 

посочено за управителя и ръководителя на 

екипа но не и за всеки от експертите. 

Липсва описана комуникация с 

възложителя. Няма посочено време за 

изпълнение на всяка една от дейностите. 

Не са описани задачите на всеки един от 

експертите. 

Описаният вътрешен и текущ контрол не е 

гаранция за качествено изпълнение. 
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Поп = 10 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 4 /четири/ работни дни. 

3. Техническо предложение на участник  : ЕТ „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ – 

Н.КИРОВ“  

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

Технологиите не са изчерпателно описани, 

няма описание при използване на 

класическите геодезически методи. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 80 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват четирите от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 
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Поп = 80 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 2 /два/ 

работни дни. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 3 /три/ работни дни. 

 

4.Техническо предложение на участник  : „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД   

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 

 



68 

 

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 80 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 
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комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват четирите от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 
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Поп = 80 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 3 /три/ работни дни. 

 

5.Техническо предложение на участник  :  „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД  

Участникът е представил предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

изготвено по Образец № 3 от образците на документи, част от документацията за 

обществената поръчка. В предложението си участникът е поел ангажимент да изпълни 

обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Техническата оценка – Т се изчислява се изчислява по следната формула:  

Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

Предложението на участника отговаря на минималните изисквания за изпълнението, 

заложени от Възложителя в Техническата спецификация, част от документацията за 

обществената поръчка, с оглед на което комисията пристъпи към оценка по Показател 

„Организация на персонала“ – Поп.  

 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 

 

ПОКАЗАТЕЛ  
ТОЧКИ 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНИЯ БРОЙ 

ТОЧКИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА (ПОП) 
 

 

 80 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изчерпателно и задълбочено, вътрешно 

непротиворечиво, структурирано и 

последователно описание на  

организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката за 

изпълнение на предвидените дейности за 

постигане в максимална степен целите на 

поръчката, а именно:   

- участникът е предложил организация на 

работата на екипа, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на 

начина на изпълнение и необходимото 

време за всяка една от дейностите, 

поддейност и задача на всеки от членовете 

на екипа  

В техническото предложение на участника 

се включват четирите от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти 

(разпределено е конкретно кой експерт коя 
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Поп = 80 т. 

1. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж – 1 /един/ 

работен ден. 

2. Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, съгласно 

техническата спецификация за обществената поръчка, считано от датата на възлагането на 

мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа 

–  от 1 /един/ работен ден. 

 

VIII. По подпоказател „ Общ срок за предаване на окончателно оформена 

документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагането на мониторинга в работни дни, при възлагане на 

дейност ще изпълнява); 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

4. Предложени са технологии за 

изпълнение на поръчката както и други 

дейности извън посочените в изискванията 

на Възложителя, за които е доказана 

приложимостта и полезността при 

изпълнението на поръчката и тяхното 

включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнението й. 
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мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг на 1/един / морски 

плаж Ккос 1 

 

Оценката се получава при прилагане на следната оферта: 

 Ккос1.мин.        

Ккос1 = -------------- х 10  

 Ккос.1уч.      

, където: 

Ккос.1 уч. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни при възлагане на мониторинг на 

1/един/ морски плаж; 

Ккос.1 мин. - най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 

обществената поръчка, считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при 

възлагане на мониторинг на 1/един/ морски плаж.  

Конкретните предложения по този подпоказател са: 

 

участник “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД : 1 работен ден 

       1        

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

 

 

участник „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД: 1 работен ден 

 

        

         1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 1 х 10 = 10 т. 

                    1 

 

участник ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ – Н.КИРОВ“: 2 работни дни 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 =  0,5х10 = 5 т. 
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                    2 

 

участник „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД: 1 работен ден 

 

         1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 1 х 10 = 10 т. 

                    1 

 

 

 

 

участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД: 1 работен ден 

        1       

Ккос1 = -------------- х 10 = 10 т. 

                   1 

 

 

 

 

IX. Подпоказател „Общ срок за предаване на окончателно оформена документация, 

съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, считано от 

датата на възлагане на мониторинг от 2/два/ до десет /10/ морски плажа  Ккос2. 

 

Оценката се получава при прилагане на следната формула: 

 

Ккос2.мин.     

Ккос 2 = --------------- х 10  

  Ккос2.уч.     

, където: 

Ккос2.уч.. – предложен от оценявания участник общ срок за предаване на окончателно 

оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, 

считано от датата на възлагане на мониторинга в работни дни, при възлагане на мониторинг от 

2/два/ до 10/десет/ морски плажа.   

 



75 

 

Ккос2.мин. – най-кратък, предложен от участник в обществената поръчка, общ срок за 

предаване на окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за 

обществената поръчка, считано от датата на възлагането на мониторинга в работни дни , при 

възлагане на мониторинг от 2/два/ до 10/десет/ морски плажа. 

 

Конкретните предложения по този подпоказател са: 

 

участник “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД : 3 работни дни 

          1    

Ккос 2 = --------------- х 10  = 0,33 х 10 = 3,3 т. 

           3   

 

участник „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД : 4 работни дни 

          1    

Ккос 2 = --------------- х 10  = 0,25 х 10 = 2,5 т. 

           4  

 

 

участник: ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ – Н. КИРОВ“  : 5 работни дни 

 

      

          1    

Ккос 2 = --------------- х 10 = 0,33х10 =3,3 т. 

            3  

 

участник : „СЪРВЕЙ ГРУП“ ООД 3 работни дни 

 

 

          1   

Ккос 2 = --------------- х 10 = 0,33 х 10 = 3,3 т. 

 

            3 

 

участник „ГЕОМОБАЙЛ“ ООД: 1 работен ден 
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       1   

Ккос 2 = --------------- х 10 = 1 х 10 = 10 т. 

         1 

  

      Техническата оценка  за Обособена позиция № 5 на участниците се пресмята по 

следната формула: 

 

       Т =  Поп + Ккос1 + Ккоc2 

 

участник “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД 

Т= 50+10+ 3,3= 63,3 т. 

участник „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД 

Т=10+10+2,5= 22,5 т. 

участник ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ – Н. КИРОВ“   

Т= 80+5+ 3,3= 88,3 т. 

участник : „СЪРВЕЙ ГРУП“ ООД 

Т= 80+10+ 3,3= 93,3 т. 

участник „ГЕОМОБАЙЛ“ ООД 

      Т= 80+10+ 10= 100 т. 

Комисията взе решение отварянето на ценовите оферти да се състои на 16.05.2018 г. от 

10.30 часа в централната сграда на Министерство на туризма, находяща се в гр. София, ул. 

„Съборна“ № 1, за което участниците в процедурата да бъдат информирани по надлежния ред. 

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП съобщението за датата, часа, мястото на отваряне на 

ценовите оферти бе обявено по партидата на поръчката - 

https://profilnakupuvacha.com/1701,12222.  

Настоящият Протокол № 2 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

11.05.2018 г. 

Комисия:  

Председател: 

(П) заличено обстоятелство на осн. чл. от ЗЗЛД 

Членове: 

(П) заличено обстоятелство на осн. чл. от ЗЗЛД 

(П) заличено обстоятелство на осн. чл. от ЗЗЛД 


