
УТВЪРЖДАВАМ: 
Георги Балчев 
Изпълнителен дJ.Rект 
Дата: ;( (}. /{ С/ · 

ПРОТОКОЛ 

№2 

от 
работата на комисията, назначена със Заповед № 371 от 05.09.2018 г. на изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за разглеждане, оценяване 
и класиране на офертите, получени в резултат на обява за обществена поръчка по чл. 
20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: ,,Сервизно обслужване на 
гама спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, 
портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване, 
радонометри и доставка на консумативи за тях". 

1. На 26.08.2018 г. комисията изпрати на участниците Протокол Nol с
констатациите, относно наличието и редовността на предоставените документи за 
участие в обществената поръчка. Същият беше изпратен по електронната поща до 
всички участници в обществената поръчка и беше публикуван на официалната интернат 
страница на Възложителя (Профил на купувача). 

В протокола подробно са отразени всички действия на комисията от момента на 
отваряне на постъпилите оферти, разглеждането им, до подписването му. 

11. В периода 02.10- 09.10.2018 r. в сградата на ИАОС, находяща се на адрес: rp.
София, бул. Цар Борис III № 136, комисията продължи работата си в състав: 

Председател: 
Калинка Стоянова - началник на отдел ЛРИ 
Членове: 
Росица Христова - юрисконсулт в отдел ,,Правен" 
Теодора Лакова - главен специалист в отдел ФСУ 

като се събра в закрити заседания да разгледа допълнително постьпилите документи за 
доказване съответствието с изискванията на Възложителя, както и да оцени и класира 
офертите постъпили във връзка с обявената обществена поръчка, чрез събиране на 
оферти с Обява № 2252 от 22.08.2018 г. по обществена поръчка с предмет: ,,Сервизно 
обслужване на гама спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа
спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно 
замърсяване, радонометри и доставка на консумативи за тях". 

Комисията пристъпи към проверка на фактическата обстановка и допълнително 
представените документи. 

чл. 42, ал. 5 от ЗОП във 

връзка с чл. 2 ЗЗЛД







София, бул. ,,Джеймс Баучер" № 5А, тел. 02 9640950, e-mail offie@thetaconsult.com, 
представлявано от Цветан Андреев и Явор Андреев. 

Комисията приключи своята работа и подписа настоящия протокол на 09.10.2018 
г. и го предаде в едно с Протокол № l за утвърждаване от Възложителя. 

Председател: 

Калинка Стоянова 

Членове: 

Росица Христова -

Теодора Лажова  
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