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От дейността на Комисия назначена със Заповед №161/19.04.2018г. на и.д. 
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвdри, 
разгледа, оцени и класира представените оферти в открита процедура за възлаган� на 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за пробовземна апаратура
за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол", открита с 
Решение № 05/08.03.2018 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕРАФИМОВ, 

На основание чл. 60 от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, 
Комисия, назначена със Заповед №151/13.04.2018г. на и.д. Изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) от'вори, разгледа, оцени и класира 
представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: "Доставка на консумативи за пробовземна апаратура за контрол качеството на 
атмосферния въздух и емисионния контрол" в състав: 

Председател: 
1. Ели Дачева - главен експерт в отдел ЛКВх, ГД ЛАД;

Членове: 

2. Нели Цурева - главен експерт в отдел ЛКВх, ГД ЛАД;
3. Теодора Лакова - главен специалист в отдел ФСУ, дирекция ФПОА ЧР;
4. Светлин Петров - главен експерт в отдел ЛКВх, ГД ЛАД;
5. Екатерина Бърборска - юрисконсулт отдел Правен, дирекция ФПОА ЧР.

На 13.04.2018 г. Комисията се събра в сградата на Изпълнителна агенция по
околната среда в гр.София, бул. ,,Цар Борис III" N� 136. 

В публично заседание започна своята работа в открита по вид процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за пробовземна 
апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол". 
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Ценовото предложение на участника ЛАБЕ:КСПЕРТ ООД за изпълнение на 
обществената поръчка е 283 160,00/ двеста осемдесет и три хиляди сто и шестдесет/

лева без ДДС и 339 792,00/ триста тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и

два/ лева с ДДС и единична цена на консумативите по образец №5 от документация�а. 
С оглед извършената проверка на ценовата оферта, участникът се допуска до по

нататъшно участие. 
След като бяха реализирани горните действия, на присъстващите бе обявено че 

работата на Комисията ще продължи с подробно разглеждане на представената от 
участника ценово предложение. 

VI. Закрити заседания за разглеждане и класиране на ценовите оферти.

В същият ден Комисията продължи своята работа на закрито заседание и извър 
оценка на офертата, съгласно предварително обявения от Възложителя критерий за 
оценка на офертите „най-ниска цена".

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвен в 
съответствие с изискванията на Възложителя и е в рамките на максимално обявен та 
прогнозна стойност. 

VII. Предвид резултатите от разrдеждането, оценяването и класирането на

офертите, отразени в Протокол № 1 и Протокол № 2, :Комисията взе следи те 

решения: 

С оглед на направените констатациии Комисията предлага на Възложителя да 
избере за изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчк

1 
с

предмет "Доставка на консумативи за пробовземна апаратура за контрол качеството на 
атмосферния въздух и емисионния контрол", фирма Лабексперт ООД. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕР АФИМОВ, МОЛИМ ЗА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ. 

Настоящият Доклад заедно с цялата документация приключвава работата на 
Комисията на основание чл.103, ал.3 ЗОП, във вр. с чл.60, ал.1 ППЗОП и е подписан от 
всички членове на комисията на 19.04.2018 г. 

Приложение: 
1. · Протокол№ 1;
2. Протокол№2.

Председател: 

Членове: 

4 

чл. 42 ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.2 
ЗЗЛД

чл. 42 ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.2 ЗЗЛД


