
ПРОТОКОЛ 

№3 

работата на комисията, назначена със Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция по околна среда (ИАОС) за извъртане 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: ,,Извършване на анализ на приоритетни вещества във води от Наредба за 
стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други 
замърсители", разделена на две обособени позиции, публикувана в Регистъра на обществените 
поръчки на 08.04.2019 r. под № 00740-2019-0006 

На 31 май 2019 r., от 10:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, rp. 
София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 комисия, назначена със Заповед № 147 от 14.05.2019 г. 
на изпълнителния директор на ИАОС, в състав: 

Председател: 
Диляна Врашкова - началник на отдел „Лаборатория за инструментални методи за 

анализ" (ЛИМА), Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност" (ГД ЛАД) , ИАОС; 
Членове: 
1. 
2. 

Радослава Боянова - специалист в отдел в ИАОС 
Калоян Богев - външен експерт, ВЕ-813 

проведе публично заседание по отваряне на представените запечатани непрозрачни опаковки по 
обществена поръчка с предмет: ,,Извършване на анализ на приоритетни вещества във води от 
Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои 
други замърсители, разделена на две обособени позиции", разделена на две обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в повърхностни 
води" и Обособена позиция № 2: Пробонабиране на седименти от езера и язовири. 

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. ДДС или 
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5 376 000.00 лв. (пет милиона триста седемдесет и шест хиляди лева) с вкл. )U],C. Цената е 
формирана, както следва: 

Словом без )U],C 
Етап 1 Един милион петстотин двадесет и три хиляди и 

двеста лева 
Етап2 Един милион четиристотин седемдесет и осем 

хиляди и четиристотин лева 
Етап3 

Цифром без )U],C 

1 523 200.00

1478 400.00 

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 „Екопартньорн 2019" предлага обща цена в размер 490 000.00 (четиристотин и 
деветдесет хиляди) лв. без вкл. ДДС или 588 000.00 (петстотин осемдесет и осем хиляди) лв. с 
вкл. )U],C. 

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

С това приключи 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 
11Предлагана иенаи (ПЩ 

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 
участие в процедурата. 

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

Оценката по Показател ПЦ: 

ПЦтiп 
пц = ------------- х 40 = ....... бр. точки 

ПЦп 

където: 






