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РЕШЕНИЕ
№/1.:...

София,

мf.f(fY.. 2018 r.

На основание чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 108, т.1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и във връзка с утвърден от възложителя Доклад от 20.04.2018 г. и
Протокол № 1 от 13.04.2018 r., Протокол № 2 от 20.04.2018 г. от работата на комисия.
назначена със Заповед № 161/19.04.2018 r. на юпълнителния директор на
Изпълнитешш 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 05/08.03.2018 г. по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП на изпълняваш
длъжността изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда
(ИАОС) с предмет: ,,Доставка на консумативи за пробовземна апаратура за
контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол"
1. КЛАСИРАМ
Участ1шците в процедурата, при критерий "най-ниска цена", съгласно чл. 70. ал.2.
т.1 от ЗОП. както следва:
1. ,,ЛАБЕКСП ЕРТ" ООД
II. О П Р Е Д Е ЛЯ М
У•1астникът ,.ЛАБЕКСПЕРТ" ООД за изпълнител, като удовлетворил
предварително обявените изисквания на възложителя, на открита процедура за
въ-злагане на обществена поръчка с предмет: ,,Достав1�а на 1�0НсfJ\,1ат11ви за
пробовземна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и
ем11сионпuя контрол''.
Мотиви: Участникът отговаря на всички изисквания на Закона за обшествените
поръчки и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията
за обществената поръчка. Офертата на участника е разгледана и оценена съгласно
предварително избрания критерий „най-ниска цена"'.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в
1О-дневен срок по реда на гл. 27, чл. 196 сл. от ЗОП.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати за сведение
на участниците в процедурата в 3-дневен срок от датата на издаването му.
Протоколите и окончателният доклад от работата на ком.исията се намират на
профила
на
купувача:
l1ttp ://ееа.goveгnшent. bg/bg/оbyavi/оbshtestveпi-po гachki18/19 ОТР
И. Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР чл. 42 ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.2 ЗЗЛД
ВАЛЕ РИ CEI)АФИМО В

