
ПРОТОКОЛ№2 

от заседания на Комисия назначена със Заповед № 245/15.06.2018г. на и.д. Изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) отвори, разгледа, оцени и класира 
представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния 

. въздух", открита с Решение № 12/04.05.2018 г. в състав: 

Председател: 

Членове: 

Във връзка с отсъствието на член на комисията Нели Цурева, назначенена със заповед 
245/15.06.2018г. на и.д. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда 
(ИАОС), същият се заменя с резервния член Николай Панайотов. Резервния член на 
Комисията на основание чл. 103, ал.3 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с 
чл. 51, ал. 8 от ППЗОП /Правилник за прилагане на закона за обществени поръчки/ подписа 
декларация по чл. 103 ал.2. 

Във връзка с отсъствието на членове на комисията Илиян Ценовски, назначенена със 
заповед № 257/21.06.2018г. на и.д. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 
околна среда (ИАОС), същият се заменя с нов член Симона Ивчева, съгласно Заповед №

265/26.06.2018г. на и.д. Изпълнителния директор на ИАОС. Новият член на Комисията на 
основание чл. 103, ал.3 от ЗЩ<.он за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП /Правилник за прилагане на закона за обществени поръчки/ подписа декларация по чл. 
103 ал.2. 

\., 

В периода 26 - 29.06.2018 г. след запознаването на новият и резервен членове с 
документите по обществената поръчка, работата на Комисията продължи на публично 
заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатия участник в 
обществена поръчка. 

На заседанието присъстваха всички членове на Комисията. 
На публичното заседание не присъства представител на участника „СОФИЛКО" ООД. 
Председателят на комисията докладва пред Комисията, че приложената опаковка към 

офертата на участника с надпис „Предлагани ценови параметри" е съобразена с изискванията1 
на закона и на Възложителя, както и че същата е в непрозрачен, запечатан и с ,ненарушена 
цялост и върху него се съдържат подписите на трима членове на Комисията. 

Ценовото предложение на участника СОФИЛКО ООД за изпълнение на обществената 
поръчка е 23 900,00/ двадесет и три хиляди и деветстотин/ лева без ДДС и 28 680,00/ 

двадесет и осем хиляди шестотин и осемдесет / лева с ДДС. 
С оглед извършената проверка на ценовата оферта, участникът се допуска до по

нататъшно участие. С горното публичната част на заседанието приключи. 
След като бяха реализирани горните действия, работата на Комисията продължи с 

подробно разглеждане на представеното от участника ценово предложение. 
В същият ден Комисията продължи своята работа на закрито заседание и извърши 
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оценка на офертата, съгласно предварително обявения от Възложителя критерий за оценка на
офертите „най-ниска цена". 

· Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в
съответствие с изискванията на Възложителя и е в рамките на максимално обявената
прогнозна стойност. 

С оглед на направените констатациии Комисията взе решение да предложи на 
Възложителя да избере за изпълнител на· открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол
качеството на атмосферния въздух" фирма Софилко ООД. 

Дата на съставяне настоящия протокол: 29.06.2018 г. 

Председател

Членове:
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