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УТВЪРДИЛ: …………(п)………. 

Веселка Дишева, управител на „ГИС – 

София” ЕООД 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  КОМИСИЯ 

По Заповед № РД-02-00-09 от 14.02.2017 г. 

Основание: Заповед № РД-02-00-09 от 14.02.2017 г. на Веселка Дишева, 

управител на „Географска информационна система – София” 

ЕООД, за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с 

предмет „Аерозаснемане за територията на Столична община” 

Дата / Час/ 

Място на 

заседанието: 

14.02.2017 г. / 10 часа /ул. Сердика № 5, ет. 5, стая 514 

Състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивайло Стоянов –външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, 

ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ-1120 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мария Цакова  

2. Емилия Ангелова  

3. Ваня Петрова   

4. Стефан Георгиев 

Представени 

материали: 

Оферта в срок е подадена от участника: 

1.Обединение КОНСОРЦИУМ „ГЕОФОТО-СОФИЯ-2017“ 

 

Лицето, отговорно за регистриране на подадените оферти на входящ 

регистър : г-жа Анелия Янкова, при която се съхраняват офертите ги 

предаде на председателя на комисията с протокол съгласно чл. 48 ал. 6 от 
ППЗОП. 

След получаване на офертите всички членове на комисията 

попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл.97, ал.1-2 от ППЗОП. 

На публичното заседание на комисията присъства представител на 

участника : Консорциум „ГЕОФОТО-СОФИЯ-2017“, съставен от две фирми 

- „Геокад 93“ ЕООД – София  (България) и „АПЕЙ“ АД – Тулон сюр Алие  
(Франция), г-н Златан Златанов. 

Комисията установи, че офертата на участника е подадена в 

съответствие с изискванията на възложителя, публикуваната обява и 

документите към нея в запечатана непрозрачна опаковка. 

Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение 
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на предмета на обществената поръчка както следва: 

- 68000,00 лв. (шестдесет и осем хиляди) лева без ДДС 

и  

- 81600,00 лв. (осемдесет и една хиляди и шестстотин) лева с ДДС 

След обявяването на ценовото предложение публичната част от 

заседанието на комисията приключи след извършването на горните 

действия.  

На закрито заседание, комисията извърши проверка на изискванията 
към участниците, като установи, че участника е приложил в офертата си 

всички приложими документи и информация съгласно изискванията на 

публикуваната обява в т.ч. ЕЕДОП, декларация по образец на възложителя 

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП, като 

документите са представени и за обединението –участник в обществената 

поръчка и за членовете на обединението. Документите са подписани от 
съответните законови представители на участника и на членовете на 

обединението.  

Комисията установи, че участникът има изпълнени услуги, с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът е 

декларирал в надлежно попълнени 3 броя Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), че разполага с екип за изпълнение на 
поръчката (експертен персонал), в съответствие с поставените минимални 

изисквания,  както следва: 

• Ръководител проект; 

• Експерт по планиране и изпълнение на полетите; 

• Пилот; 

• Резервен пилот;  

• Борден фотограф; 

• Служител по сигурността на информацията; 

• Завеждащ регистратура за класифицирана информация; 

• Администратор по сигурността; 

•  Администратор на Автоматизирана информационна система или 

мрежа; 

• Експерт по обработка на изображенията за допълнителната 

обработка на снимките (post processing); 

• Експерт по контрол на качеството. 

 Комисията установи, че участникът е посочил в съответните ЕЕДОП 

образованието и професионалната компетентност на лицата, които 
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отговарят за извършването на предмета на поръчката, както и позицията им 

в екипа .  

 В офертата си участникът е приложил договор за създаване на 

обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, 

като приложения договор съдържа изискуемата от възложителя 

информация, както следва: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

- определяне на партньор, който да представлява обединението за 

целите на обществената поръчка. 

- клауза не допускаща промени в състава на обединението след 

крайният срок за подаване на офертите. 

Комисията не констатира несъответствия по отношение 
критериите за подбор и изискванията за лично състояние на участника. Въз 
основа на това комисията премина към проверка на техническото 

предложение на участника спрямо изискванията по обществената поръчка.  

След извършване на проверката се установи, че техническото 

предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на всички 

изисквания на Възложителя.  

В техническото си предложение за изпълнение на поръчката 

участникът се е ангажирал да извърши всички необходими действия за 

изпълнение и съгласуване на дейностите по аерозаснемането, съгласно 

техническото задание и изискванията на Наредба № РД-02-20-16 от 5 август 

2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на 

аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за 
сканиране и интерпретиране на земната повърхност (В сила от 23.08.2011 г., 

Издадена от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011 г.), както и да 

предприеме всички необходими действия за декласификация на 

материалите от заснемането съгласно изискванията на същата наредба и 

изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, с цел 

недопускането на нерегламентиран достъп. Участникът се е задължил да 

разполага за срока на изпълнението на поръчката с регистратура за 

класифицирана информация (КИ), сертифицирана за съхранение на КИ до 

ниво „Поверително“.  

Участникът е декларирал, че притежава сертифицирана 
Автоматизирана информационна система или мрежа съгласно „Наредба за 
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задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните 

информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, 

съхранява и пренася класифицирана информация“ с ниво на класификация 

за сигурност "Поверително”. Като е посочил, че ще осигури възможност на 

оторизирани потребители да създават, обработват и съхраняват 
класифицирана информация в защитена среда и да извеждат (записват) 
информация върху носители за еднократен и многократен запис. 

Участникът е декларирал, че всички технически средства и софтуер, 

необходими за изпълнение на задачата следва да се осигурят от 

изпълнителя. Използваното оборудване и други технически средства трябва 
да осигуряват изпълнението на задачата с необходимото качество съгласно 

настоящото задание. 

Участникът е декларирал, че разполага с необходимите въздухоплавателни 

средства и оборудване за изпълнение на поръчката (самолет – собственост, 
тип, регистрация, техническа спецификация, камера – техническа 

спецификация). В техническото си предложение участника е оферирал 

техническите средства, които и като количество и като параметри 

осигуряват изпълнението на предвидените в настоящото задание дейности с 
необходимото качество и в изискуемия срок. 

Комисията допуска техническото предложение на участника 
Обединение КОНСОРЦИУМ „ГЕОФОТО-СОФИЯ-2017“  до оценка по 

критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

- Въз основа на извършения мотивиран анализ на техническото 

предложение на участника, комисията с единодушие реши да оцени 

офертата на Обединение КОНСОРЦИУМ „ГЕОФОТО-СОФИЯ-2017“ със 

100 точки по Показател „Организация за изпълнение на поръчката” 

(ОП) (с максимален брой точки 100 и относителна тежест в 

комплексната оценка – 60 % (0,60)). 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, като в офертата си същия е 

предложил организация на дейността по аерозаснемането и всички 

предхождащи и последващи дейности. Детайлно е посочено как се 

разпределят отделните дейности между ключовите експерти (екипа за 

изпълнение). Коментирани са начините за осъществяване на комуникацията 

с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и ключовите 
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организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. Участникът е представил описание на 
дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който 

е посочен срокът за изпълнение на поръчката и съгласно, който е налице 

ангажимент преди започване на работата по аерозаснемане на СО, да бъде 

извършен анализ на площите за заснемане, което да включва дефиниране на 

фотограметричните блокове (зони) за заснемане и обработка и създаване на 

обобщен график за изпълнение на всички необходими дейности. 

Участникът е потвърдил в предложението си, че ще изпълни нормативното 

задължение да изготви : Схема на територията за заснемане и Апликационна 

форма на искане за разрешение за полет. Техническото предложение на 

участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, като са налични следните четири 

обстоятелства: 

На стр. 9 – 10 от офертата си,  участникът е посочил за всяка от 
дейностите разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво 

отделна задача, т.е. обособена част от дефинирана дейност, която може 

да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати. Също така за всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (виж. Раздел III описание на 

техниката) и задълженията на отговорния за изпълнението й експерт. В т. 5 

от основните дейности в офертата са предложени мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. Участникът е бонифицирал 

офертата си като е посочил, че разполага с експерт по контрол на 

качеството, който има разрешение за достъп до класифицирана 

информация и ще може да извърши контрол на качеството, преди 

материалите да бъдат изпратени за декласификация във ВГС, което 

допълнително ще осигури по - високо ниво на качество на изпълнение на 

обществената поръчка. Допълнителен елемент на качеството е и 

предложения цялостен ангажимент по изпълнението в съответствие с 

въведената от участника система за управление на качеството, 

сертифициарна и поддържана съгласно изискванията на Стандарта EN ISO 

9001:2008. 

След прилагане на методиката за оценка и изчисляване на Комплексната 

оценка по двата показателя участникът получи следната комплексна оценка: 

- По Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – 

60 т. 
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- По Показател „Ценово предложение” – 40 т. 

- Обща комплексна оценка – 100 т. 

Комисията предлага следното класиране: 

1 място – Обединение КОНСОРЦИУМ „ГЕОФОТО-СОФИЯ-2017“ - 100 точки 

(наименование на участника)         (оценка, точки) 

 Въз основа на настоящия протокол комисията предлага на 

възложителя да сключи договор с Обединение КОНСОРЦИУМ 

„ГЕОФОТО-СОФИЯ-2017“ за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет „Аерозаснемане за територията на Столична община”. 

Настоящият протокол се изготви на заседание на комисията, 

проведено на 14.02.2017 г. и след приключването на работата на 

комисията същият беше предаден на възложителя.  

К О М И С И Я: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивайло Стоянов ……………(п)………………… 

външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ-

1120; 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Мария Цакова ……………(п)………………… 

 

2. Емилия Ангелова …………(п)……………… 

 

3. Ваня Петрова  ……………(п)…………………. 

 

4. Стефан Георгиев…………(п)………………… 


