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Протокол № 1/18.06.2018 г.
От заседание на комисия, назначена със заповед № 240/13.06.2018г. на Възложителя за
разглеждане, оценяване и кл:асиране на офертите, получени в резултат на обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за об1цествените поръчки
(ЗОП) с предмет: ,,Сервиз и доставка на консумативи за жив·ачни анализатори"
1. Днес, 13.06.2018 г., в гр. София в сградата на ИАОС с адрес бул. ,,Цар Борис lll"
№ 136 бе проведено публично :шседапие на комисията в състав:
чл. 42, ал.5 ЗОП във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

В обявения срок до 17:30 часа на 05.06.2018 г. са постъпили две оферти в
резултат на публикувана Обява с изх. № 1480/29.05.2018 г., а именно:
№по
ред

На";менование на участника

Дата и час па подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

1.

АСМ2ЕООД

05.06.2018 г. в 10:25 часа

№ 01/05.06.2018 г.

2.

АКВАХИМ АД

05.06.2018 г. в 14:10 часа

№ 02/05.06.2018 r.

В изпълнение на чл. 188, ал. 2 от ЗОП със Съобщение с изх. № 1572 е удължен
срокът за получаване на оферти до 17:30 на ] 2.03.2018 г. След удължаването няма
постъпили оферти и комисията пристъпи към изпълнение на чл. 188, ал. 3.
Всички членове от комисията подписаха декларация за липса на обстоятелства
по чл.103, ал. 2 ЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Комисията провери цялостта и непрозра1:пюстта на пликовете с офертите и
пристъпи към отварянето им, след което обяви ценовите предложения на участниците
като всеки член на комисията подписа предложенията 3а и:шъл:нение предмета на
поръчката и ценовите предложения на участниците и закри публичната част на
заседанието.
II.
В 3акрити заседания в периода 13.06.2018 г.г. - 17.06.2018 г., комисията
извърши проверка на офертите на участниците и установи следното:
1. АСМ2 ЕООД

При извършената детайлна проверка на представените от участника документи,
комисията установи, че участникът е представил и попълнил всички изискуеми от
Възложи.теля документи.

Комисията установи, че участникът АСМ2 ЕООД е подал офертата по обособена
позиция №2 - ,,Сервизно обслужване 2 броя живачни анализатори, модел DMA-80 и
доставка на консумативи за тях". Офертата отговаря на всички изисквания на
Възложителя както и критериите за подбор, заложени в Документацията.
Техническото предложение на участникът АСМ2 ЕООД .за изпълнение - на
обществената поръчка по обособена позиция №2 напълно отговаря на изискванията на
Възложителят към сервизното обслужване и към доставката на консумативи.
Предложе11ата цена :ш изпълнение на поръчката от 7 600,00 (седем хиляди и
шестстотин) лева без ДДС и 9 120,00 (девет хиляди сто и двадесет) лева с ДДС е в
рамките на :максимално обявената прогнозна стойност.
С оглед на гореизложените констатации комисията единодушно взе решение да
предложи на Възложителя да сключи договор с АСМ2 ЕООД по обособена по.зиция №2
- ,,Сервизно обслужване 2 броя живачни анализатори, модел DMA-80 и доставка на
консумативи за тях".
2. АКВАХИМ АД
При извърш�ната детайлна проверка на представените от участ�ика документи,
комисията установи, че участникът е представил и попълнил всички изискуеми от
Възложителя документи.
· Ком.исията установи, че участникът АКВАХИМ АД е пода.,т:r офертата по
обособена позиция № 1 --:- ,,Сервизно обслужване на 6 броя живачни анализатори модел
HGHydraIIAA-AF и доставка на консумативи за тях". Тя отговаря на всички изисква�шя
на Възложителя както и критериите за подбор, 3а.,тюжени в Документацията.
Техническото предложение на �rастникът АКВАХИМ АД за изпълнение на
обществената поръчка по обособена позиция № 1 напълно отговаря на и:шскванията на
Възложителя към сервизното обслужване и .към доставката на консумативи.
Предложената цена за изпълнение на поръчката от 22 350,00 (двадесет и две
хиляди триста и петдесет) лева без ДДС и 26 820,00 (девет хиляди сто и двадесет) лева.
с ДДС е в рамките на максимално обявената прогнозна стойност.
С оглед на гореизложените констатации комисията единодушно взе решение да
предложи на Възложителя да сключи договор с АКВАХИМ АД по обособена позиция
№ 1 - ,,Сервизно обслужване на 6 броя живачни анализатори модел HGHy<.iraIIAA-AF и
доставка на консумативи за тях".
Дата на настоящия протокол: 18.06.2018 г.
Председател:
чл. 42, ал.5 ЗОП във
връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
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