
ПРОТОКОЛ No 4 

1. От заседание на комисия, назначена със Заповед №153/13.03.2018г. на
Възложителя, в сградата на Изпълнителна агенция по околната среда в гр.
София, бул. ,,Цар Борис III" № 136, комисия в състав:

Председател: 

Членове: 

се събра, за да продължи работата си по разглеждане на ценовите оферти на 
допуснатите участници и класирането им, в открита по вид процедура за възлагане на 
обществена поръчка, с предмет: ,,Доставка на стъклария и консумативи за нуждите 

на лабораториите на ИАОС". 
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с Писмо с изх. № 1693/19.06.2018 г. комисията 

изиска от участниците „БИОТЕХЛАБ" ООД; ,,ЛАБОРБИО" ООД; ,,БИОСИСТЕМИ" 
ООД; ,,Т.Е.А.М." ООД; ,,ФОТ" ООД и „ЛАБИМЕКС" АД в срок до 5 дни да представят 
подробна писмена обосновка за начина на образуването на ценовите им предложения. 
В крайния срок до 17 :30 часа на 25.06.2018 г. са постъпили следните писмени 
обосновки: 

№по Наименование на участника Дата и час на подаване Входящ номер на 
ред на обосновката обосновката 

1. „БИОСИСТЕМИ" ООД 21.06.2018 г. в 13:00 часа № 0lB/21.06.2018 г. 

2. „ЛАБОРБИО" ООД 21.06.2018 г. в 13:29 часа № 02В/21.Об.2018 г. 

3. „БИОТЕХЛАБ" ООД 22.06.2018 г. в 10:15 часа № 03В/22.Об.2018 г. 

4. „Т.Е.А.М." ООД 22.06.2018 г. в 11:00 часа № 04В/22.Об.2018 г. 

5. „ФОТ" ООД 25.06.2018 г. в 14:10 часа № 0SB/25.06.2018 г. 

6. „ЛАБИМЕКС" АД 25.06.2018 г. в 17:16 часа № 06В/25.Об.2018 г 

11. Комисията разгледа писмената обосновка на участниците и установи следното:

1. ,,БИОСИСТЕМИ" ООД
В законоустановения срок участникът „БИОСИСТЕМИ" ООД е представил 
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чл .42, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 2 ЗЗЛД
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5. ,,АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД по обособена позиция №71 като 
удовлетворил предварително обявените изисквания на Възложителя. 

6. ,,ДАНС ФАРМА" ЕООД по обособени позиции №№25, 72 като
удовлетворил предварително обявените изисквания на Възложителя.

7. ,,БИОСИСТЕМИ" ООД по обособена позиция №32 като удовлетворил
предварително обявените изисквания на Възложителя.

8. ,,Т.Е.А.М." ООД по обособени позиции №№16, 23, 51, 56 като
удовлетворил предварително обявените изисквания на Възложителя.

9. ,,ФОТ" ООД по обособени позиции №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 27, 28, 31, 33,
34, 35, 37, 38, 40, 43, 47, 49, 78 като удовлетворил предварително обявените
изисквания на Възложителя.

10. ,,ХАХ ЛАНГЕ" ЕООД по обособена позиция №54 като удовлетворил
предварително обявените изисквания на Възложителя.

11. ,,ЛАБИМЕ:КС" АД по обособени позиции №№10, 11, 12, 14, 21, 22, 26, 29,
36, 44, 48, 53, 61, 66, 68, 69, 75, 77, 81 като удовлетворил предварително
обявените изисквания на Възложителя.

Дата на настоящия протокол: 29.06.2018 г. 

Председател: 

Членове: 

11 

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


