
ПРОТОКОЛ 

№ 1 

oт 

работата на комисията, назначена със Заповед № 53 от 15.02.2019 г. на изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършане на подбор 

на участниците и разглеждане и оценка на офертите по реда на чл. 104, ал. 1, 4 и 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 54 и следващи от Правилника за 

прилагане на ЗОП (ППЗОП) по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

калибровъчни и работни газове за лабораториите на ИАОС“ разделена на шест 

обособени позиции, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 14.01.2019 

г. под преписка с уникален № 00740-2018-0019 

На 15 февруари 2019 г., от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по 

околна среда,  гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 комисия, назначена със 

Заповед № 53 от 15.02.2019 г. на изпълнителния директор на ИАОС, в състав: 

Председател: 

Николай Панайотов – началник на отдел „Калибровка“, дирекция „Мониторинг и 

оценка на околната среда“ (МООС) 

Членове: 

1. Росица Христова – юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция „Финанси,

правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

2. Светослав Минков – старши експерт в отдел „Калибровка“, дирекция

МООС

проведе публично заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 3 ППЗОП и в 

съответствие с разпоредбите на Заповед № 53 от 15.02.2019 г. на изпълнителния 

директор на ИАОС, по отваряне на представените запечатани непрозрачни опаковки 

по обществена поръчка с предмет: „Доставка на калибровъчни и работни газове за 

лабораториите на ИАОС“ разделена на шест обособени позиции. 

Председателят на комисията получи срещу подпис списък на участниците, 

подали оферти в настоящата процедура, ведно с получените оферти. На основание чл. 

48, ал. 6 ППЗОП, за потвърждение на предаването се състави и подписа двустранен 

протокол с данните. Постъпилите оферти бяха предадени на председателя на 

комисията в 13:55 часа на 15.02.2019 г. Председателят на комисията провери състава 

на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, 

откри заседанието. Предвид обстоятелството, че всички членове на комисията 

присъстват на провежданото открито заседание, налице е кворум за приемане на 

валидни решения.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците 

или средствата за масово осведомяване. 
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Комисията започна своята работа след получаване на представените запечатани 

непрозрачни опаковки и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В указания срок за получаване на оферти във входящ регистър на Възложителя 

са представени три оферти от следните участници: 

 

1. „Линде Газ България“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София 

1612, бул. Цар Борис III № 1, ет. 4 (сграда Граве), с вх. № 01 от 12.02.2019 г., 

постъпила в 12:00 часа по Обособена позиция № 3 „Емисионни калибровъчни 

газове за калибровъчна лаборатория на ИАОС“ и Обособена позиция № 6 

„Проверовъчни имисионни газове, кислород и синтетичен въздух“. 

2. „Месер България“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, 1528, 

бул. „Д. Пешев“ № 3А, с вх. № 02 от 12.02.2019 г., постъпила в 14:39 часа по 

обособени позици № 1 „Имисионни калибровъчни газове и проверовъчни 

комплекти“ и № 4 „Проверовъчни и инертни работни газове за газхроматографски 

анализ“. 

3. „СИАД България“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, жк 

Дружба 1, ул. Амстердам № 4, с вх. № 03 от 14.02.2019 г., постъпила в 15:25 часа по 

Обособена позиция № 2 „Емисионни и газхроматографски калибровъчни газове“ и 

Обособена позиция № 5 „Проверовъчни и инертни работни газове“. 

 

След прочитане на имената на участниците, подали оферти, съгласно 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

Офертите са подадени съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2 ППЗОП в 

запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписани съгласно 

изискванията на Възложителя.  

Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори 

офертите по реда на тяхното постъпване: 

1. Комисията отвори офертите на „Линде Газ България“ ЕООД по Обособена 

позиция № 3 „Емисионни калибровъчни газове за калибровъчна лаборатория на 

ИАОС“ и Обособена позиция № 6 „Проверовъчни имисионни газове, кислород и 

синтетичен въздух“ и констатира, че са подадени в запечатана, непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 от ППЗОП и с изискванията 

на Възложителя. Комисията констатира, че офертите на участника и по двете 

обособени позиции съдържат всички документи по приложения опис, както и две 

непрозрачни опаковки с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции. Членовете на комисията подписаха двете технически 

предложения, както и опаковките с ценовите предложения на участника. 

4. 2. Комисията отвори офертите на „Месер България“ ЕООД по 

обособени позици № 1 „Имисионни калибровъчни газове и проверовъчни 

комплекти“ и № 4 „Проверовъчни и инертни работни газове за газхроматографски 

анализ“ и констатира, че са подадени в запечатана, непрозрачна опаковка, с 
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ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 от ППЗОП и с изискванията на 

Възложителя. Комисията констатира, че офертите на участника и по двете 

обособени позиции съдържат всички документи по приложения опис, както и две 

непрозрачни опаковки с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции. Членовете на комисията подписаха двете технически 

предложения, както и опаковките с ценовите предложения на участника. 

3. Комисията отвори офертите на „СИАД България“ ЕООД по Обособена 

позиция № 2 „Емисионни и газхроматографски калибровъчни газове“ и Обособена 

позиция № 5 „Проверовъчни и инертни работни газове“ и констатира, че са подадени 

в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 от 

ППЗОП и с изискванията на Възложителя. Комисията констатира, че офертите на 

участника и по двете обособени позиции съдържат всички документи по 

приложения опис, както и две непрозрачни опаковки и надпис „Предлагани ценови 

параметри“ по съответните обособени позиции. Членовете на комисията подписаха 

двете технически предложения, както и опаковките с ценовите предложения на 

участника. 

След като бяха извършени гореизложените действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от 

ППЗОП, публичната част от заседанието а Комисията приключи. 

 

В периода 16.02 – 25.02.2019 г. в закрити заседания Комисията продължи 

своята работа с обстойна проверка на документите, съдържащи се в офертите на 

участниците, при които констатира следното: 

I. „Линде Газ България“ ЕООД 

Участникът „Линде Газ България“ ЕООД е представил оптичен носител по 

Обособена позиция № 3 „Емисионни калибровъчни газове за калибровъчна 

лаборатория на ИАОС“, надписан като „еЕЕДОП Обособена позиция № 3“, който е с 

нарушен външен вид, което възпрепятства комисията да се запознае с 

информацията, която се съдържа на него.  

Поради горното е необходимо участникът да предостави нов оптичен 

носител, който да бъде с ненарушена цялост и да съдържа еЕЕДОП, който да бъде 

подписан с валиден електронен подпис от задължените лица, съгласно обявените от 

Възложителя условия в документацията за участие.  

 

II. „Месер България“ ЕООД 

След подробен преглед на документитепо чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствието с изизкванията към личното състояние и критериите за подбор, 

комисията констатира, че участникът е представил електронно подписан еЕЕСОП от 

задължените лица на участника, за участника не са налице основания за 

отстраняване. Участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от 
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Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на техническите 

предложения.  

III. „СИАД България“ ЕООД

След подробен преглед на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствието с изизкванията към личното състояние и критериите за подбор, 

комисията констатира следното: 

Представените на оптичен носител ЕЕДОП-и на участинак не са подписани с 

валиден електронен подпис.  

В Част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ е посочена Невена Сендрева. След 

справка в търговския регистър се установи, че участникът се представлява от 

Бернардо Сестини и Алесио Контон, поотделно, в качеството им на управители, 

поради което участникът следва да представи нов ЕЕДОП, подписан с валиден 

електронен подпис от всички задължени лица.  

Всички участници следва да имат предвид, че според чл. 41, ал. 1 ППЗОП, 

когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за 

повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 

някои от лицата.  

Навсякъде в настоящия протокол, където се изисква представяне на нов 

ЕЕДОП  се има предвид еЕЕДОП в електронен вид, подписани с електронен 

подпис от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, 

във връзка с чл. 40 ППЗОП. Документите следва да са представени при 

условията на документацията за участие и придружени с опис на представените 

документи. 

Предвид направените констатации комисията взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

І. Участниците в процедурата да бъдат уведомени, като им бъде изпратен 

настоящия протокол. 

ІІ. Документите, изискани от участниците да се представят в запечатан, 

непрозрачен плик в срок от 5 (пет) работни дни, в рамките на работното време – 

от 9.00 – 17.30 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, с адрес 

гр. София 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136. Върху плика се посочва: участник, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименование на 

поръчката и надпис: „Допълнителни документи по обществена поръчка с 
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предмет „Доставка на калибровъчни и работни газове за лабораториите на 

ИАОС по обособена позиция №.........“. 

ІІІ. Срокът за представяте на документите по предходната точка е 5 (пет) 

работни дни, считано от датата на получаване на протокола. 

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 25.02.2019 г. в един 

оригинален екземпляр. 

Комисия, назначена със Заповед № 53 от 15.02.2019 г. на изпълнителния 

директор на ИАОС: 

Николай Панайотов 

Росица Христова  

Светослав Минков  


