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ПРОТОКОЛ№2 

На 19.04.2018 r., в сrра.щпа на Изпълниrе;ша агенция по околна среда /ИАОС/ в

из11'Ы1Вение па Заповед № 161/\9,94,2018r. на и.д. Изщ,лпителния директор на Изnълнителиа

агенцик по окопна среда (ИАО<;;) и във връзка с Решение № 05/08.032018 r., ком,tсия в

състав: 

Предсеца·rел: 

Членове: 

Във връзка с отсъствщ::то иа член на комисията Екатеритiа Бърборска, nазначсвена със

,апове.ц № 15l/13.04.20J8r. на и.д. И:щълнителния дирек-rор tta Изпышитерна агенция no

околиа среда (ИАОС), съmикт се зa.v1efrя с нов ч.чен • Краси�шр Аврамов, с�,rласно Заповед

№ 16l/19.04.2018r. на и.д. Изпъл111Пелник директор на ИАОС. Новикт ,щен на Комисията в

изrrьлпенис на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП /Правилник за прJ1лаrане на закона за обществени

поръчки/ подnиса деклараuия по чл. 103 ал.2 от Закон за обществените поръчки /З.ОП/. 

С11ед залозиавансто на нов.ия:r член с док),:,,�е.нтите n◊ общес-r.вената поръчка, работата

на Комисията nродьлжи. на П)'6пичnо заседание по отваряне и оповестя:ване i1a ценовите

оферти .на допуснатия участник в обществена поръчка.

На заседанието присъстваха 11сички членове на Комисията.

На публичното заседание не присъства представител на участника „ЛАБЕКСПЕРТ"

оод. 
Председа-rе.лят на комисията докладва пред Комисията, че прможевата оnа'Ковка към

офертата.на участника с над.11ис „Предлагани ценови параметри" е съобразена с изискiщ1{и;ята

на закона и н а  В·ьзложителя, както и 'le същата е в непрозрачен, заnеча�:аа и с ненарушена

цялост и върху него се съдържат 11одп11сите на трима членове на Комисията. 
· 

Uеновото nредложение на участника ЛАБЕКСПЕРТ ООД за и:шълнеиие на

обществената Щ)ръчка е 283 160,00/ двеста осемдесе-r· 11 тр11 :1шлпдп сто и шестдесет/ лева

без ДЦС п 339 792,00/ тр11ста тридесет 11 дев�"I' хиляди седемстотин деветдесет и два/ ,11ева

с ДЦС II еди.нична цена на консумативите по образец №5 от документаци.ята, както следва: 
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1.1 ТЕСОR.\ СЬ1rНе.Н\: шm ��utlЫ/14.'М'tllO-зa 24 1tпарата 

1 Сер-вюск киr-,-о.м:�-mс.кт -11)aф1rrн1f 998CHP<14S 24 889,20 j (l{i7,04 2l 340,80 15608,96 

дonirrки � фи.'Т·n,р и Ni Cd И.11)1 

u.кybl\'Пltt'OPIШ ·б"а1--ер1О1 с::кьиеалс.н'f'С11 

2 Рс1-у;�атор Нэ 11мя1·аJfС 999НЛ091 >НПI 4 795,00 ·9;4,00 J 180,00 3816,00 
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3 CcrшtleU Комплект OCtiOBl:11 . 998СНРDЛ7 11 2 089.40 2507,28 22 9SJ,40 27 580_,08 

rр11.ф11Тш1 .10П/\ТКИ, fl'f,J;,yD]CH 11J1И 

ф�тrър, NiCd al<}'M}'Jiarorнa «ж11иnапсн·rеп 

б.m;р�, ra.зon Gроя,1 със

co1ttryepc-н 1iЭКС1' 
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С оглед извърщената проверка на ценовата оферта, участ�nrкът се допуска до по
gататъшно участие. 

С.1ед като бяха реализирани горните действия:, иа прис'ьстваппrrе бе обnеио, че 
работата на Комисията ще продъ� с подробно разrnеждане на представена:rа от участника 
ценово предложе�rи:е. С ropнoro пуб11ичR�а част на заседанието пртv·11очи. 

В· СЪ!Щ!ЯТ ден Комисията продължи своя.та работа на закрито .заседание и изв·ьрши 
оценка на офертата, съгласно предварително обяsения от Възложителя критерий за оценка на 
офертите „най-ниска цена". 

Комисията констаrnра, че ценовото предложение на участника е из,·отnено в 
съо't'ветствие с изискванията на Възложителя и е в рамките на· максю,1а.1но обявена1·а 
прогнозна стойност. 

С оглед на направените констатациии Комисията взе решение да предложи на 
Възложиrеля: да избере за изпълнител: на о·�•крита процедура за t�ъзлаrане на общес-rвена 
поръчка с предмет "Доставка на консумативи за пр.обовземна апаратура за контрол ·качеуТВото 
на аТ1'щсфернщ1 въздух и емисионния контрол", фирма Лабексперт ООД. 

Дата на съставяне настояrоияnротокол: 19.04.2018т. 

Предссда'!'ел: 

Члс.нове: 

з 
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