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                                                              П Р О Т О К О Л  № 2 

 

 

от работата на комисия, назначена със Заповед № T-РД-28-15/13.07.2018 г. на министъра  на 

туризма за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка за 

избор на изпълнител чрез събиране на оферти с Обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изготвяне на актуален фотографски материал за 

морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“,  публикувана в 

раздел „Профил на купувача” на официалната интернет страница на Министерство на туризма 

и публикувана кратка „Информация за публикувана в профила на купувача обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, под № Т-РД-27-84/28.06.2018 г. и 

публикувана информация за  удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под 

№ Т-РД-27-86/09.07.2018 г.   

  

В административната сграда на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, 

ул. „Съборна” № 1, на 20.08.2018 г. се проведе закрито заседание на назначената комисия за 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени 

под наем или предоставени на концесия“ 

Комисията заседава в следния състав, съгласно Заповед № T-РД-28-15/13.07.2018 г., 

изменена в частта за членовете на комисията със Заповед № T-РД-28-20/20.08.2018 г., на 

министъра на туризма:  

          Председател:  

Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове”; 

Членове:  

Ивелин Славов – директор на дирекция „Административно-правно обслужване и 

човешки ресурси”; 

Василка Цанева – началник на отдел „Контрол на концесионната дейност“ в дирекция 

„Управление на морските плажове”, на мястото на отсъстващ член Зорница Кондакова – 

държавен експерт в отдел „Методология“ в дирекция „Управление на морските плажове”; 
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1. На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към проверка дали са 

представени, респ. проверка на съдържанието на допълнително представените документи, 

изискани с Протокол № 1 от 07.08.2018 г. от участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД. 

Протокол № 1 от работата на комисията (съдържаш констатациите й за съответствие на 

заявленията за участие на участниците с изискванията към: личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя) е изпратен, в изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, до  

всички участници в процедурата на 10.08.2018 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/1701,12459. Определеният в протокола 

краен срок за представяне на изисканите допълнителни документи от участниците е до 5 (пет) 

работни дни, считано от датата на получаване на протокола. В рамките на определения от 

комисията срок, участника, от който е изискано да представи допълнителни документи е 

депозирали такива в деловодството на Министерството на туризма. 

Комисията разгледа представените допълнителни документи по реда на първоначално 

подадените от участниците оферти за участие в процедурата и направи следните констатации: 

Участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД: 

Участникът е депозирал на 16.08.2018 г., 14:26 часа допълнителни документи към 

офертата си за участие в обществената поръчка, като същите са заведени под номер № Т-26-Г-

105/16.08.2018 г. в деловодството на Министерството на туризма. 

При прегледа на допълнително представените документи комисията установи, че 

участникът е представил ЕЕДОП, електронно подписан от двамата управители на 

дружеството - г-н Владимир Миланов и г-жа Ани Коприщенова, в приложен на CD диск и на 

хартиен носител. От така предоставения документ комисията установи изпълнение на 

изискването на с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила 

от 1 април 2018 г. при спазване на разпоредбата на чл. 41 от ППЗОП. 

1. В цифрово подписаните ЕЕДОП от управителите г-н Владимир Миланов и г-жа 

Ани Коприщенова В Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални 

способности, т. 6) от ЕЕДОП, участникът е попълнил информация  за изискуемия опит, 

минимум 2 (две) години опит в областта на предмета на поръчката за предложените експерти, 

посочил е  наличие на удостоверения за професионален курс за пилоти на дронове или 

еквивалентен и издържан професионален курс по фотография или еквивалентен. 

Допълнително на хартиен носител е приложил сертификатите за завършен курс на обучение 

по фотография и управление на летящи платформи и дронове за предложените експерти.  

Комисията установи, че в така представената информация са налични данни посочените 

лица да имат изискуемия минимум 2 (две) години опит в областта на предмета на поръчката за 
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предложените експерти, както и притежание на необходимата квалификация. 

С оглед на гореизложеното и установеното от комисията съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията 

„ГЕО МОБАЙЛ“ ООД се допуска до разглеждане на техническото му предложение за 

изпълнение на обществената поръчка. 

 

2. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници за 

съответствие със заложените изисквания и оценка по качествен показател „Срок за 

изпълнение на поръчката“ (Sсрок) 

2.1. Участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД е представил Техническo 

предложениe, изготвенo по образец № 3 от документацията към обявата, същото е надлежно 

подписано и подпечатано. В предложението си участникът е поел ангажимент да  изпълни 

предмета на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническата 

спецификация, част от документацията към обявата за обществената поръчка, нормативните 

изисквания в областта на предмета на поръчката. Участникът е декларирам, че е съгласен с 

клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор за 

възлагане изпълнението на обществената поръчка. Декларирал, е че срокът на валидност на 

офертата е 2 (два) месеца, считано от датата на подаване на офертата за участие в поръчката. 

Декларирал, е че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, в случаите 

когато това е приложимо. 

Предложеният от участника срок за изпълнение на услугата, предмет на настоящата 

обществена поръчка, е 10 календарни дни от датата на подписване на договора за нейното 

възлагане. 

С оглед на гореизложеното комисията счита, че участник 

„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД е представил Техническо предложение, 

изготвено в съответствие на изискванията на Възложителя, поради което следва да бъде 

преминато към оценка по Качествен показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (Sсрок), 

в календарни дни – 60%.  

„Срок за изпълнение на поръчката“ (Sсрок), в календарни дни – 60%. Sсрок е срок за 

изпълнение на поръчката, в календарни дни, който се определя по формулата: (Smin/Sn) х 100, 

където: 
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Smin  е най-краткият срок за изпълнение на поръчката, предложен в офертите, а 

Sn е срок за изпълнение на поръчката, в календарни дни, предложен от n-тия участник. 

Оценката по Качествен показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (Sсрок), в 

календарни дни на участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД е 30 т. и е получена 

при прилагане на формулата от утвърдената методика, както следва: 

Sсрок= 3/10x100 = 30 т.  

2.2. Участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД е представил Техническo предложениe, 

изготвенo по образец № 3 от документацията към обявата, същото е надлежно подписано и 

подпечатано. В предложението си участникът е поел ангажимент да  изпълни предмета на 

поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация, част от 

документацията към обявата за обществената поръчка, нормативните изисквания в областта 

на предмета на поръчката. Участникът е декларирам, че е съгласен с клаузите на приложения 

към документацията за обществената поръчка проект на договор за възлагане изпълнението на 

обществената поръчка. Декларирал, е че срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, 

считано от датата на подаване на офертата за участие в поръчката. Декларирал, е че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, в случаите когато това е приложимо. 

Предложеният от участника срок за изпълнение на услугата, предмет на настоящата 

обществена поръчка, е 3 календарни дни от датата на подписване на договора за нейното 

възлагане. 

С оглед на гореизложеното комисията счита, че участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД е 

представил Техническо предложение, изготвено в съответствие на изискванията на 

Възложителя, поради което следва да бъде преминато към оценка по Качествен показател 

„Срок за изпълнение на поръчката“ (Sсрок), в календарни дни – 60%.  

„Срок за изпълнение на поръчката“ (Sсрок), в календарни дни – 60%. Sсрок е срок за 

изпълнение на поръчката, в календарни дни, който се определя по формулата: (Smin/Sn) х 100, 

където: 

Smin  е най-краткият срок за изпълнение на поръчката, предложен в офертите, а 

Sn е срок за изпълнение на поръчката, в календарни дни, предложен от n-тия участник. 

Оценката по Качествен показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (Sсрок), в 

календарни дни на участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД е 100 т. и е получена при прилагане на 

формулата от утвърдената методика, както следва: 
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Sсрок = (Smin/Sn) х 100, където: 

Smin  е най-краткият срок за изпълнение на поръчката, предложен в офертите, а 

Sn е срок за изпълнение на поръчката, в календарни дни, предложен от n-тия участник. 

Sсрок= 3/3x100 = 100 т.  

 

3. Оценка по ценови показател на допуснатите участници:  

Ценови показател  „Предложена обща цена за изпълнение на поръчката“ (Сцена) – 

40% 

Сцена е оценката на предложената обща цена за изпълнение на поръчката, която се 

определя по формулата (Cmin/Cn) х 100, където:  

Cmin е минималната предложена цена 

Cn е цената предложена от n-тия участник 

3.1. Участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД: 

Оценката по Ценови показател  „Предложена обща цена за изпълнение на 

поръчката“ (Сцена) на участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД е 100 т. и е 

получена при прилагане на формулата от утвърдената методика, както следва: 

Сцена =(Cmin/Cn) х 100=(29900/29900)x100=100т. 

3.2. Участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД: 

Оценката по Ценови показател  „Предложена обща цена за изпълнение на 

поръчката“ (Сцена) на участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД е 74,75 т. и е получена при 

прилагане на формулата от утвърдената методика, както следва: 

Сцена =(Cmin/Cn) х 100=(29900/40000)x100=74,75 т. 

4. Общата оценка (O) на участниците: 

Общата оценка (O) на участниците се определя по следната формула: 

О – максимален брой точки 100  

О = 0.60* Sсрок + 0.40* Сцена  

4.1. Участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД: 
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О = 0.60* Sсрок + 0.40* Сцена = 0.60*30 + 0.40*100=18+40=58 т. 

4.2. Участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД: 

О = 0.60* Sсрок + 0.40* Сцена = 0.60*100 + 0.40*74.75=60+29.90=89,90 т. 

5. Класиране на участниците: 

Предвид резултатите от комплексната оценка на офертите на участниците, посочено в 

т.4 по-горе, комисията предлага следното класиране на участниците в обществената поръчка: 

Първо място: „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД, с комплексна оценка 89,90 т. 

Второ място: „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, с комплексна оценка 58 т. 

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на възложителя да възложи 

изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на актуален фотографски 

материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“ на 

класираният на първо място участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД. 

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

на 20.08.2018 г. 

 

Председател:  

 

Екатерина Дацова ………………………. 

 

Членове:  

 

Ивелин Славов………………………. 

 

Василка Цанева………………………. 
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