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ПРОТОКОЛ No 2 

от заседания на комисия, назначена със Заповед Ne 244/15.06.2018 г. на 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 No 13/04.05.2018 г. с предмет: ,,Сервизно обслужване на апаратура за 
контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол'' 

I. На 03.07.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната среда 
в гр. София, бул. ,,Цар Борис III'' No 136, на основание Заповед No 244/15.06.2018 г. комисия в 
състав: 

Председател: 

Членове: 
1.   

наричана по-долу в настоящия протокол ,,Комисията'', продължи своята работа на публично 
. 

заседание с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап 
участници в процедурата с предмет: ,,Сервизно обслужване на апаратура за контрол 
качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол''. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците . 
• 

Комисията отвори ценовите оферти на допуснатите до този етап от процедурата 
участници по реда на постъпване на офертите и констатира, че участниците са предложили 
следните цени за изпълнение на поръчката по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: ·,,Сервизно обслужване,- профилактика и ремонт на анализатор 
за фини прахови частици (ФПЧ10), Thermo ESM Andersen, модел FH62I-R'' -6 броя;l. 

1.ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД предлага цена за изпълнение на поръчката 1500
лв. без ,ЦЦС 

Обособена позиция 2: ,,Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на анализатор 
за фини прахови частици (ФПЧl О), OPSIS, модел SM 200'' - 9 броя; 

• 

1.ЛАБКОПСУЛТ ЕООД предлага цена за изпълнение на поръчката 2250 лв. без ,lЩС

Обособена позиция 3: ,,Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на анализатор 
за фини прахоВи частици (ФПЧIО), Ther1no SCIENTIFIC, модел 5030 SHARP ') - 5 броя; 

V 

1. ОРИОН ИНВАИЪРМЕНТ ООД предлага цена за изпълнение на поръчката 1250
лв. без ДДС 

Обособена позиция 4: ,,Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на анализатор 
за фини прахови частици (ФПЧIО), ENVIRONNEMENT S.A, модел МР101М '' -1 брой; 

1. ЛАБЕКСПЕРТ ЕООД предлага цена за изпълнение на поръчката 250 лв. без ДДС
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чл. 42, ал. 5 ЗОП, във връзка с чл. 2 ЗЛЛД
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По Обособена позиция 22: ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД 

По Обособена позиция 23: ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД 

По Обособена позиция 24: ЛАБЕКСПЕРТ ЕООД 

По Обособена позиция 25: ЛАБКОПСУЛТ ЕООД 

По Обособена позиция 26: ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД 

По Обособена позиция 27: ЛАБКОНСУЛТ ЕООД 

По Обособена позиция 28: ЛАБЕКСПЕРТ ЕООД 

• 

По Обособена позиция 30: ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД 

По Обособена позиция 31: ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД 

Дата на съставяне настоящия протокол: 03.07.2018 г. 

Председател па комисията: 
, 

(съгл. Заповед No No 244/15.06.2018 г.) 
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• 

Членове: 

• 
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