
МИНИ СТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

� ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
'=--=' 
�-

1618, София, бул. ·'Цар Борис 111•· № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15 
e-inail: iaos@eea.govern111e11t.bg ; l1ttp://eea.govem111e11t.bg/

Утвърждавам: 13. 0(€ 
Зам. Изпълнителен директор

2()1
 
{8

Дата: (Гео ги Бал 

ДО КЛАД 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед №24/19.0 l .2018г. на 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда да отвори, 

разгледа, оцени и класира представените оферти в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, открита с Решение № 35/13.12.2017 г. с предмет: ,,Сервизно 
обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на 
радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг 
на води - р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй". 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛЧЕВ, 

На основание чл. 60 от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, 

Комисия, назначена със Заповед №24/19.0l.2018г. на Изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по околна среда отвори, разгледа, оцени и класира 

представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с 

предмет: ,,Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за 
непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за 
радиационен мониторинг на води - р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй". 

1. На 19.01.2018г. в сградата на Изпълнителна агенция по околната среда в гр.
София, бул. ,,Цар Борис 111·· № 136, на основание Заповед №24/19.01.2018г: Комисия 
в състав: 

Председател: 
1. Мария Здравкова- юрист, външен експерт от списъка на АОП;
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чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 ЗЗЛД

























































място участник, както следва: 

- ,,ПРОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 -
„Сервизно обслужва11е на Националната автоматизирана система за непрекъснат
контрол на радиационню1 ,-ама-фон" с предложена цена 300 0J0 лв. (триста хиляди
и десет лева) без ДДС или 360 012 лв. (триста и шестдесет хиляди и дванадесет лева) с
ДДС и по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ,, Сервизно обслужване на
Автоматизира11а система за радиационен мониторинг на води - р. Дунав в района
на АЕЦ „Козлодуй" с предложена цена 78 010 лв. (седемдесет и осем хиляди и десет
лева) без ДДС или 93 612 лв. (деветдесет и три хиляди и шестстотин и дванадесет
лева) с ДДС.

Като взе предвид, че представените от участника „ПРОСЕРВИЗ

ИНЖЕНЕРИНГ" ООД оферти и документи отговарят на изискванията на 
Възложителя на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, Комисията предлага да бъде 
сключен договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка с класираният на 
пъвро място участник. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛЧЕВ, МОЛИМ ЗА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ. 

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. 

Пр11ложение: 
1. Протокол№ l;
2. Протокол№2:
3. Протокол№3;
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чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 ЗЗЛД


