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П Р О Т О К О Л   № 1 

от публично заседания на Комисия, назначена със Заповед № 244/15.06.2018 г. на и.д. 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, 

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

обществена поръчка, открита с Решение № 13/04.05.2018г. с предмет: „Сервизно 

обслужване на апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и 

емисионен контрол” в състав: 

  

Председател:  

чл. 42, ал. 5 ЗОП, връзка с чл. 2 ЗЛЛД 

 

Членове:  

чл. 42, ал. 5 ЗОП, връзка с чл. 2 ЗЛЛД 

 

I. На 15.06.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната 

среда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 Комисията, в публично заседание започна 

своята работа в открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Председателят на Комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, в срок до 17:30 часа на 

14.06.2018г. е получена в деловодството на Изпълнителна агенция по околна среда 6 

(шест) броя запечатани непрозрачни опаковки, върху които са отразени: подателя, 

входящия номер, датата и час на внасяне от следните участници: 

1. ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД - с вх. № 01/13.06.2018 г., постъпила в 15:00 ч. за: 

1.1. Обособена позиция 6: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори  и динамична разреждаща система HORIBA – модели АРНА 360, APNA 370, 

APSA 370, APMA 370, AP0A 370 - 68 броя и ASGU 370 S” – 1 брой;  

1.2. Обособена позиция 7: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатор за фини прахови частици (ФПЧ 10), HORIBA , модел APDA - 371 ” – 3 броя; 

1.3. Обособена позиция 12: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

пробонабиращи трактове (ПТ) и стандартен набор от метеорологични параметри 

(СНМП)” – 20 броя пробонабиращи трактове (ПТ)  и 20 броя стандартен набор от 

метеорологични параметри (СНМП); 

1.4. Обособена позиция 21: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори HORIBA– модели VA 3000, VA 3126, VA 3112, APNA 370, APSA 370, NEO 

Laser Gaz monitor, Thermo – FID ES ” – 9 броя; 

1.5. Обособена позиция 23: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

преносим автоматичен газанализатор MRU – модел 95 /3D ” – 1 брой; 

1.6. Обособена позиция 26: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

апаратура за изокинетично пробовземане на прах в емисии ZAMBELLI ” –  5 броя. 
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2. СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД - с вх. № 02/14.06.2018 г., постъпила в 11:30 ч. за: 

 

2.1. Обособена позиция 18: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори ABB модели URAS 14, URAS 26”  - 3 броя;  

2.2. Обособена позиция 19: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на  

автоматичен газанализатор NMHC 2000 ”  - 2 брой. 

 

3. ЛАБЕКСПЕРТ ЕООД - с вх. № 03/14.06.2018 г., постъпила в 12:25 ч. за: 

3.1. Обособена позиция 4: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатор за фини прахови частици (ФПЧ10), ENVIRONNEMENT S.A, модел MP101M 

” – 1 брой; 

3.2. Обособена позиция 11: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори за бензен, ENVIRONNEMENT S.A , модел VOC72M ” – 4 броя; 

3.3. Обособена позиция 12: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

пробонабиращи трактове (ПТ) и стандартен набор от метеорологични параметри 

(СНМП)” – 20 броя пробонабиращи трактове (ПТ)  и 20 броя стандартен набор от 

метеорологични параметри (СНМП); 

3.4. Обособена позиция 13:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

апаратура за вземане на проби за фини прахови частици модели ТECORA Charlie HV и 

Sentinel PM ” - 13 броя; 

3.5. Обособена позиция 14: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

апаратура за вземане на проби за фини прахови частици модели ТECORA Echo PM ” - 29 

броя; 

3.6. Обособена позиция 15: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

апаратура за вземане на проби за фини прахови частици модели ТECORA Bravo М2, 

Bravo М Plus  и ТECORA Bravo H“  - 14 броя; 

3.7. Обособена позиция 16: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

автоматичен газанализатор SEMACOX ” – 6 броя; 

3.8. Обособена позиция 20: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

автоматичен газанализатор AC 20 M ” – 1 брой; 

3.9. Обособена позиция 24: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

автоматичен газанализатор LAND LANDCOM ІV ” – 4 броя;  

3.10. Обособена позиция 26: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

апаратура за изокинетично пробовземане на прах в емисии ZAMBELLI ” –  5 броя;  

3.11. Обособена позиция 28: „Комплексно сервизно обслужване на базови 

тегловни лаборатории, изградени съгласно изискванията на БДС EN12341 ” – 5 броя.  

 

4. СОФИЛКО ООД - с вх. № 04/14.06.2018 г., постъпила в 13:16 ч. за: 

 

4.1. Обособена позиция 5:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори MLU - модел MLU 400, MLU 200А, MLU 100А, MLU 300, MLU 101А и 

MLU 201А ” – 40 броя. 
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5. ЛАБКОНСУЛТ ЕООД - с вх. № 05/14.06.2018 г., постъпила в 14:37 ч. за: 

 

5.1. Обособена позиция 2:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатор за фини прахови частици (ФПЧ10), OPSIS, модел SM 200” – 9 броя; 

 

5.2. Обособена позиция 9:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори за бензен Syntech Spectras BTX, модел GС 855” -  9 броя; 

 

5.3. Обособена позиция 10:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори за бензен Syntech Spectras, модел Alpha 401” – 2 броя; 

 

5.4. Обособена позиция 25:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

автоматични газанализатори модели TELEDYNE 200 N ” – 6 броя; 

 

5.5. Обособена позиция 27:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

OPSIS системи за контрол качеството на атмосферния въздух ” – 5 броя системи; 

 

            6.  ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД - с вх. № 06/14.06.2018 г., постъпила в  

 14:40 ч. за: 

 

6.1. Обособена позиция 1:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатор за фини прахови частици (ФПЧ10), Thermo ESM Andersen, модел FH62I-R“ – 

6 броя; 

 

6.2. Обособена позиция 3:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатор за фини прахови частици (ФПЧ10), Thermo SCIENTIFIC, модел  5030 SHARP 

” - 5 броя; 

 

6.3. Обособена позиция 8:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори Thermo SCIENTIFIC - модели 42I , 43I,  48I и 49І ” - 4 броя; 

 

6.4. Обособена позиция 22:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори на Мобилни автоматични станции за емисионен контрол – модели 

ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION – РЛ Стара Загора, РЛ 

Варна и РЛ Русе ” – 21 броя;  

 

6.5. Обособена позиция 30:  „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

апаратура за вземане на проби за фини прахови частици модели COMDE DERENDA LVS 

– 3.1“ – 15 броя; 

 

 

 

6.6. Обособена позиция 31: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

мобилни автоматични станции за изследване качеството на атмосферния въздух (КАВ)  

на ЦЛ – София, РЛ – Русе, РЛ – Варна, РЛ – Стара Загора, РЛ – Пловдив и РЛ – Плевен“ – 

6 броя. 

Не са постъпили оферти след крайния срок. 

На публичното заседание на Комисията присъстваха представители на следните 

участници: 
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1. ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД – г-жа Десислава Димитрова в качеството си 

на лице за контакт по настоящата обществена поръчка; 

2. ЛАБЕКСПЕРТ ООД – г-жа Дарина Маринова в качеството си на лице за 

контакт по настоящата обществена поръчка; 

Председателят и членовете на Комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП 

подписаха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП. 

Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори офертите по 

реда на тяхното постъпване: 

1. Комисията отвори офертата на ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД и констатира, че е 

подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 от 

ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че заявлението и 

офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, както и 

непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на 

Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото 

предложение. Съгласно чл. 54, ал. 5 ППЗОП Комисията предложи един от 

представителите на другите участници да подпише техническото предложение и плика с 

ценовата оферта, като никой от тях не поиска.  

2. Комисията отвори офертата на СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД и констатира, че е 

подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 от 

ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че заявлението и 

офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, както и 

непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на 

Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото 

предложение. Съгласно чл. 54, ал. 5 ППЗОП Комисията предложи един от 

представителите на другите участници да подпише техническото предложение и плика с 

ценовата оферта, като никой от тях не поиска. 

3. Комисията отвори офертата на ЛАБЕКСПЕРТ ЕООД и констатира, че е 

подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 от 

ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че заявлението и 

офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, както и 

непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на 

Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото 

предложение. Съгласно чл. 54, ал. 5 ППЗОП Комисията предложи един от 

представителите на другите участници да подпише техническото предложение и плика с 

ценовата оферта, като никой от тях не поиска. 

4. Комисията отвори офертата на СОФИЛКО ООД и констатира, че е подадена в 

запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 от ППЗОП и с 

изискванията на възложителя. Комисията констатира, че заявлението и офертата на 

участника съдържат всички документи по приложения опис, както и непрозрачен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на Комисията 

подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото предложение. 

Съгласно чл. 54, ал. 5 ППЗОП Комисията предложи един от представителите на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с ценовата оферта, като никой 

от тях не поиска. 

5. Комисията отвори офертата на ЛАБКОНСУЛТ ЕООД и констатира, че е 

подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 от 

ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че заявлението и 
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офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, както и 

непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на 

Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото 

предложение. Съгласно чл. 54, ал. 5 ППЗОП Комисията предложи един от 

представителите на другите участници да подпише техническото предложение и плика с 

ценовата оферта, като никой от тях не поиска. 

6. Комисията отвори офертата на ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД и констатира, 

че е подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 

от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че заявлението и 

офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, както и 

непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на 

Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото 

предложение. Съгласно чл. 54, ал. 5 ППЗОП Комисията предложи един от 

представителите на другите участници да подпише техническото предложение и плика с 

ценовата оферта, като никой от тях не поиска. 

След като бяха извършени гореизложените действия съгласно чл. 54, ал. 6 от 

ППЗОП, публичната част от заседанието на Комисията приключи. 

 

II. След приключване на откритото заседание, Комисията продължи своята работа  

в закрито заседание на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и извърши проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията на Възложителя 

за Личното състояние и Критерии за подбор. 

След извършената обстойна проверка на представените документи Комисията 

направи следните констатации: 

 

1. Офертата на ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД - съдържа следните документи, 

подписани от г-жа Анелия Огнянова - управител:  

1.1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец 

№1, които са налични в офертата – оригинал; 

1.2. еЕЕДОП- на електронен носител; 

1.3. Декларация за липса на подизпълнител; 

1.4. Техническо приложение за   изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП- с титул в съответствие с образец №2 - оригинал; 

1.5. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП- с титул в съответствие с образец №2 - на електронен носител; 

1.5. Примерен протокол - Образец от извършена профилактика и ремонт на 

апаратура – заверено копие;                

1.6. Пълномощно за дистрибутор и сервиз за българския пазар от производителя 

на апаратура на фирма ХОРИБА ООД - с превод на бълг. език  

– заверено копие; 

1.7. Сертификат за качество ISO 9001:2015 – заверено копие;                

1.8. Ценово предложение, съгласно чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП - в запечатан 

непрозрачен плик. 

2. Офертата на СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД - съдържа следните документи, 

подписани от г-н Стоил Стоилов – председател на СД:  

2.1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец 

№1, които са налични в офертата – оригинал; 

2.2. еЕЕДОП- на електронен и хартиен носител, сертификати за завършен курс на 

обучение – заверени копия; 
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2.3. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП в съответствие с образец №2 – оригинал, примерен сервизен протокол, 

оторизационно писмо от ABB Automation GmbH – заверено копие;      

2.4. Сертификати за качество ISO 9001:2008, ЕN ISO 14001:2015, BS OHSAS 

18001:2007 – заверени копия;                

2.5. Ценово предложение, съгласно чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП - в запечатан 

непрозрачен плик. 

 

 

3. Офертата на ЛАБЕКСПЕРТ ЕООД - съдържа следните документи, подписани 

от г-жа Дарина Маринова - управител на „Лабексперт“ООД:  

3.1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец 

№1, които са налични в офертата – оригинал; 

3.2. еЕЕДОП- на електронен носител; 

3.3. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП в съответствие с образец №2 - оригинал; 

3.4. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП в съответствие с образец №2 - на електронен носител; 

3.5. Примерен протокол - Образец от извършена профилактика и ремонт на 

апаратура – заверено копие;                

3.6. Оторизационни писма за дистрибутор и сервиз за българския пазар от 

производители на апаратура по обособени позиции - с превод на бълг. език  

– заверени копия; 

3.7. Сертификат за качество ISO 9001:2015 – заверено копие;                

3.8. Ценово предложение, съгласно чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП - в запечатан 

непрозрачен плик. 

 

 

4. Офертата на СОФИЛКО ООД - съдържа следните документи, подписани от  

г-н Емил Стоев- управител на „Софилко“ ООД:  

4.1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец 

№1, които са налични в офертата – оригинал; 

4.2. еЕЕДОП - на електронен носител; 

4.3. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП - с титул в съответствие с образец №2 - оригинал; 

4.4. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП- с титул в съответствие с образец №2 - на електронен носител; 

4.5. Примерени протоколи - Образци от извършена профилактика и ремонт на 

апаратура – заверено копие;  

4.6. Оторизационно писмо за представителство и сервиз за българския пазар на 

производителя на станцииите на фирма MLU recordum, MLU Group - с превод на 

бълг. език – заверено копие; 

4.7. Сертификат за качество ISO 9001:2008 – заверено копие;                

4.8. Ценово предложение, съгласно чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП - в запечатан 

непрозрачен плик. 

 

5. Офертата на ЛАБКОНСУЛТ ЕООД - съдържа следните документи, подписани 

от г-н Цветан Йорданов - управител:  

5.1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец 

№1, които са налични в офертата – оригинал; 
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5.2. еЕЕДОП - на електронен носител; 

5.3. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП - с титул в съответствие с образец №2 - оригинал; 

5.4. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП- с титул в съответствие с образец №2 - на електронен носител; 

5.5. Оторизационни писма за представителство и сервиз за българския пазар от 

производители на апаратура - с превод на бълг. език – заверени копия; 

5.6. Сертификати за обучение на персонала; 

5.7. Удостоверения и референции за извършена дейност от клиенти на фирмата; 

5.8. Сертификат за качество ISO 9001:2015 – заверено копие;                

5.9. Ценово предложение, съгласно чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП - в запечатан 

непрозрачен плик. 

 

6. Офертата на ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД - съдържа следните документи, 

подписани от г-жа Десислава Димирова - управител:  

6.1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец 

№1, които са налични в офертата – оригинал; 

6.2. еЕЕДОП - на електронен носител; 

6.3. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП - с титул в съответствие с образец №2 - оригинал; 

6.4. Техническо приложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП- с титул в съответствие с образец №2 - на електронен носител; 

6.5. Примерени протоколи - Образеци от извършена профилактика и ремонт на 

апаратура – заверено копие;  

6.6. Сертификати за обучение на персонала – заверени копия; 

6.7. Оторизационно писмо за представителство и сервиз за българския пазар от 

THERMO SCIENTIFIC - с превод на бълг. език – заверено копие; 

6.8. Сертификат за качество ISO 9001:2015 – заверено копие;                

6.9. Ценово предложение, съгласно чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП - в запечатан 

непрозрачен плик. 

 

След като установи, че офертите съдържат всички документи, посочени в списъка, 

комисията пристъпи към: 

 

III. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното състояние на 

участниците: 

1. ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД е българско юридическо лице, ЕИК 040329224, 

представлявано от г-жа Анелия Огнянова. Участникът не участва в обединение и е 

декларирал в eЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

С представения eЕЕДОП, подписан от управителя се декларира, че за участника 

не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, и същия 

не е подписан с електронен подпис. 

 

2. СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД е българско юридическо лице, ЕИК 

BG030217255, представлявано от г-н Стоил Стоилов. Участникът не участва в 

обединение и е декларирал в eЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

 С представения eЕЕДОП, подписан от управителите се декларира, че за участника 

не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП. 
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3. ЛАБЕКСПЕРТ ЕООД е българско юридическо лице, ЕИК 175194011, 

представлявано от Дарина Маринова и Стоян Маринов - заедно и поотделно. Участникът 

не участва в обединение и е декларирал в eЕЕДОП- ите по всяка обособена позиция, че 

няма да ползва услугите на подизпълнител. 

С представените eЕЕДОП- ите по всяка обособена позиция, подписани от 

управителя и съдружниците се декларира, че за участника не са налице основанията за 

задължително отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП. 

 

4. СОФИЛКО ООД е българско юридическо лице, ЕИК 040762738, 

представлявано от г-н Емил Стоев. Участникът не участва в обединение и е декларирал в 

eЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

 С представения eЕЕДОП, подписан от управителя и се декларира, че за участника 

не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП. 

 

5. ЛАБКОНСУЛТ ЕООД е българско юридическо лице, ЕИК 131086888, 

представлявано от г-н Цветан Йорданов. Участникът не участва в обединение и е 

декларирал в eЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

С представения eЕЕДОП, подписан от управителя се декларира, че за участника 

не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП. 

 

6. ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД е българско юридическо лице, ЕИК 

200616325, представлявано от г-жа Десислава Димитрова. Участникът не участва в 

обединение и е декларирал в eЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

 С представения eЕЕДОП, подписан от управителя и се декларира, че за участника 

не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП. 

 

 С оглед на гореизложеното и в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал. от 

ППЗОП законово правомощие, Комисията с писмо изх. №1731/22.06.2018 поиска 

представянето на нов еЕЕДОП на фирма ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД  .    

На 28.06.2018 г. в закрито заседание Комисията разгледа допълнително 

представените документи на фирма ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД с писмо вх. 

№645/27.06.2018 и установи че: 

1. С представения eЕЕДОП, подписан от управителя се декларира, че за 

участника не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП.  

IV. Комисията продължи своята работа с обстойна проверка на документите, 

съдържащи се в офертите на шестте участника, при която констатира следното: 

1. Относно техническите предложения на ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД за 

обособени позиции  6, 7, 12,  21,  23,  26 съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – с титул в 

съответствие с Образец № 5, комисията установи съответствие с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор на участника. Участникът е предоставил всички 

изискуеми данни, отоговаря на заложените изисквания поради, което се допуска за по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

2. Относно техническите предложения на СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД за 

обособени позиции  18 и 19 съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие 

с Образец № 5, комисията установи съответствие с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор на участника. Участникът е предоставил всички изискуеми данни, 



9 

 

отговаря на заложените изисквания поради, което се допуска за по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

 3. Относно техническите предложения на ЛАБЕКСПЕРТ ЕООД за обособени 

позиции  4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 26, 28 съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – с 

титул в съответствие с Образец № 5, комисията установи съответствие с изискванията за 

лично състояние и критерии за подбор на участника. Участникът е предоставил всички 

изискуеми данни, отговаря на заложените изисквания поради, което се допуска за по-

нататъшно участие в процедурата.  

 

 4. Относно техническите предложения на СОФИЛКО ООД за обособена 

позиция  5 съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 5, 

комисията установи съответствие с изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор на участника. Участникът е предоставил всички изискуеми данни, отговаря на 

заложените изисквания поради, което се допуска за по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 5. Относно техническите предложения на ЛАБКОНСУЛТ ЕООД за обособени 

позиции  2, 9, 10, 25, 27 съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие с 

Образец № 5, комисията установи съответствие с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор на участника. Участникът е предоставил всички изискуеми данни, 

отговаря на заложените изисквания поради, което се допуска за по-нататъшно участие в 

процедурата.  

 

6. Относно техническите предложения на ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД за 

обособени позиции 1, 3, 8, 22, 30, 31 съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – с титул в 

съответствие с Образец № 5, комисията установи съответствие с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор на участника. Участникът е предоставил всички 

изискуеми данни, отговаря на заложените изисквания поради, което се допуска за по-

нататъшно участие в процедурата.  

 

След като разгледа всички подадени технически предложения за съответствие с 

условията на техническата спецификация на Възложителя съгласно чл. 56, ал. 2 от 

ППЗОП Комисията  установи съответствието им с тях и единодушно реши да допусне 

6-те (шест)участници до по-нататъчно участие в процедурата. 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията реши, че отварянето на ценовите 

предложения на участниците в процедурата ще се състои на 03.07.2018 г., с начален час 

10 ч. в зала 2 в сградата на ИАОС, за което ще състави отделно съобщение и ще го 

публикува на Профила на купувача. 

 

Дата на съставяне настоящия протокол: 28.06.2018 г. 

 

Председател на комисията: 
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чл. 42, ал. 5 ЗОП, връзка с чл. 2 ЗЛЛД 

      

 

Членове: 

чл. 42, ал. 5 ЗОП, връзка с чл. 2 ЗЛЛД 

 


