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ПРОТО К О Л№l 

от публично заседание на Комисия назначена със Заповед № 257/21.06.2018г. на и.д. 
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и да отвори, 
· разгледа, оцени и класира представените оферти в открита процедура за възлагане на
· обществена поръчка с предмет: ,,Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за
контрол качеството на атмосф�рния въздух", открита с Решение № 12/04.05.2018 г. в
състав:

Председател: 

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

Членове: 

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

На 15.06.2018 г. 10:00 часа Комисията се събра в сградата на Изпълнителна агенция 
по околната среда в гр.София, бул. ,,Цар Борис III" № 136. 

В публично заседание започна своята работа в открита по вид процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: ,,Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за 
контрол качеството на атмосферf!ИЯ въздух". 

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 2 (два) броя 
запечатани непрозрачни опаковки, върху които са отразени: подателя, входящия номер, 
датата и час на внасяне: 

1. ,,ЛАБЕКСПЕРТ" ООД, адрес: гр. София, бул. ,,Ботевградско шосе" № 268, ет.3,
офис 8 с вх. № 01/14.06.2018г., 12:26 часа. 

·2. ,,Софилко" ООД, адрес: гр. София, жк. Разсадника, бул. ,,Вардар, бл.65 с вх. №
02/14.06.2018г., 13: 15 часа. 

Не са постъпили оферти след крайния срок. 

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. 

На публичното заседание на Комисията не присъстваха представители на 
участниците. 
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Комисията след прилагане на изискванията на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП предлага 
за отстраняване от участие в процедурата участник: който е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

С оглед на гореизложеното и в съответствие с разпоредбата на чл.56, ал.2 от ППЗОП, 
комисията счита, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените 
условия, съдържащи се в обявлението за поръчката и в документацията за участие, поради 
което предлага фирма „Лабексперт" ООД да бъде отстранен от участие в процедурат:;�, на 
основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП. 

2. Техническото предложение на участника „Софилко" ООД отговаря на
изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на ВЪЗЛОЖЦТЕЛЯ. Представено е 
оторизационно писмо от производителя/доставчик на станциите, съгласно Раздел III от 
Документацията. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъчно 
участие в процедурата. 

111. Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията реши, че отварянето на
допуснатото до този етап ценово предложение на участника „Софилко" ·оод в 
процедурата ще се състои на 26.06.2018г., с начален час 10 и 30 ч. в сградата на ИАОС, 
за което се състави отделно съобщение на Профила на: купувача. 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 21.06.2018 г. 

Председател: 

Членове: 
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