






































Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците, както и 
представители на средствата за масово осведомяване или други лица. 

Председателят на комисията съобщи оценките на техническите предложения на 
допуснатия участник по двете обособени позиции, след което пристъпи към отваряне и 
оповестяване на предлаганите ценови параметри. 

По обособена позиция № 1: ,,Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в 
повърхностни води" участникът Обединение „Екопартньори 2019" предлага обща цена 
от 4 480 000.00 лв. (четири милиона четиристотин и осемдесет хиляди лева) без вкл. ДЦС 
или 5 376 000.00 лв. (пет милиона триста седемдесет и шест хиляди лева) с вкл. ДЦС. 
Цената е формирана, както следва: 

Цифром без ЛПС Словом без ДЦС 
Етап 1 1 523 200.00 Един милион петстотин двадесет и три хиляди и 

двеста лева 
Етап2 1478 400.00 Един милион четиристотин седемдесет и осем 

хиляди и четиристотин лева 
ЕтапЗ 1478 400.00 Един милион четиристотин седемдесет и осем 

хиляди и четиристотин лева 

Тримата членове на комисията подписаха всички страници на ценовото 

предложение. 

По Обособена позиция № 2: ,,Пробонабиране на седименти от езера и язовири" 
участникът Обединение „Екопартвьори 2019" предлага обща цена в размер 490 000.00 
(четиристотин и деветдесет хиляди) лв. без вкл. ДЦС или 5 88 000.00 (петстотин 
осемдесет и осем хиляди) лв. с вкл. ДЦС. 

Тримата членове на комисията подписаха всички страници на ценовото 
предложение на участника. 

С това приюпочи публичната част от работата на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание като извърши проверка 
за съответствие на ценовите предложения с образеца на ценово предложение от 
документацията за участие, както и проверка за аритметични или други грешки. 

Комисията не констатира несъответствия. 

Предложената цена от участника не надвишава прогнозната стойност на 
обособените позиции. 

Комисията определи оценката на участника по показателя „Предлагана цена 
(ПЦ)", по двете обособени позиции, предмет на обществената поръчка, както следва: 

Определяне на оценката по показател "Предлагана цена" (ПЩ 








