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РЕШЕНИЕ 

№ .. J..-2. ...... . 
София, /J.f?.2.. .... 2018 г.

На основание чл. 106, ал. 6, ВЪ13 връзка с чл. 108, т.] от Закона за обшествените 
поръчки lЗОГI) н във връзка с утвърден от възложителя Доклад от 05.09.2018 r. 11 

llронжол № 1 от 03.09.2018 г. от работата на ко71-шсия. назначена със Заповед No 
356/24.08.20 ! 8 г. на и:з11ъшштелния дирtжтор на Изпълнителна агенuия по околна среда 
lИАОС) да отвори, разг.-1еда. OLlCrIИ и класира представените оферти в открита нроцедура 
за възлагане на обществена поръчка. открита с Решение № 25/19.07.2018 г. по чл. 18. ал.1, 
т.1 от ЗОП на Възложителя с предмет: ,,Осигуряване на данни Ja 2018 г. от 

хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със заповед на 
м1шистъ1н, на околната среда II водите". 

1. КЛАСИ Р АМ

Уl�астникът в процедурата. при критерий "най-ниска це1-1а". съгласно чл. 70, ал.2. 
т.1 от ЗОП, както следва: 

1. ДЗЗД "ФОРТИС - ИБЕИ - ИРА"

11. О П Р Е Д Е ЛЯ М

Участникът ДЗЗД "ФОРТИС -ИБЕИ -ИРА" ·3а юпълшпсл, като удовлетворил 
предuар1пешю обявените и-зисквания на възложителя. 11а открита про11едура -за въ-.зJ�агане 
на обшествена поръчка с пред\1ет: ,,Осигуряване па данни за 2018 r. от 
хщ1,роб11ологичс11 мо1шторшп· на повърхностни води в съответствие със заповед на 
мюшстъра на околната среда и водите". 

Мотиви: Участникът отговаря на всички изискшш11я на Закона за обшествените 
поръчки 11 на изискванията на възложителя. посочени в обявлението и документацията за 
обществената поръчка. Офертата на участника е рюгледана и оценена съгласно 
предварително юбрания критерий „най-ниска uеш:!". 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за зшцита на конкуренцията в 
1 О-дневен срок тто реда на гл. 27, чл. 196 сл. от ЗОП. 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото ре11.Iение да се н:шрати за сведение на 
участниците в процеду рата в 3-дневен срок от датата на издаването му. 

Протокола и окончателният ;.1_0к;1ад от работата на ком 11сията се наi\шрат на 
профила на купувача: 11ttp://eea.gov·eп1rnc11t.bg/bg/ob��,j/0Ьsl1testvc11i-poгac!1ki- l 8/I 

И:!ПЪЛНИТЕЛЕ Н ДИРЕКТОР 
ГЕОРГИ БАЛЧЕВ 
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