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ДО!(ЛА Д 

' От дейността на Комисия, назначена със Заповед №366/06.11.2017г. на 
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда да отвори, разглdда, 
оцени и класира представените оферти в открита процедура за възлагане на обществ�на 
поръчка, открита с Решение № 19/16.08.2017 г. с предмет: ,,Доставка на химикали,
сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), 
специфични разтвори за апарати необходими за нуждите на лабораториите ka 
ИАОС". 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛЧЕВ, 

На основание чл. 60 от ППЗОП и в съответствие с изискванията на ВъзложитеJtя, 
Комисия, назначена със Заповед №366/06.11.2017г. на Изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция по околна среда отвори, разгледа, оцени и класира 
представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка,

1 
с 

предмет: ,,Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителJJИ
сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати необходи!\-JИ 
за нуждите на лабораториите на ИАОС". 

На 06.11.2017г. в сградата на Изпълнителна агенция по околната среда в гр.
София, бул. ,,Цар Борис III" № 136, на основание Заповед № 366/06.11.2017г. комисия 
в състав: 

Председател: 
Екатерина Бърборска-юрисконсулт в отдел „Правен", дирекция ФПОА ЧР; 
Членове: 

1. Невена Ненова - старши експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и
характеристика на отпадъците", ГД ЛАД;
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чл.42, ал.5 ЗОП, вр. чл.2 ЗЗЛД



















































Настоящият Доклад е съставен след приключване работата на Комисията на 

основание чл.103. ал.3 ЗОП, във вр. с чл.60, ал.1 ППЗОП и подписан от нейните 
членове. 

Приложение: 
1. Протокол№ 1 ;

2. Протокол№2:
3. Протокол№З;

4. Приложение 1- Табmща с класиране;
5. Приложение 2-Класиране.
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