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ПРОТОКОЛ № 2 
за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 

„Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи 
изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й ” по пет 

обособени позиции 
Обособена позиция №1: „ Доставка на 1 (един) брой живачен анализатор за Централната 

лаборатория на ИАОС“  
Обособена позиция №2: „ Доставка на 10 (десет) броя системи за ултрачиста вода за нуждите на:  

Централната лаборатория на ИАОС – 3 (три) броя (предназначени за отдели ЛИМА и ЛКВд), по 1 
(един) брой за: РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и 2 (два)  броя - за РЛ 

Плевен“  
Обособена позиция №3: „ Доставка на 1 (един) брой стационарен рН/ION метър, предназначен за 

РЛ Велико Търново“ 
Обособена позиция №4: „ Доставка на 6 (шест) броя стационарен OXI-метър, необходими за 

работата на експертите в РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ 
Плевен"  

Обособена позиция №5: „ Доставка на 1 (един) брой стационарен кондуктометър, предназначен за 
изпитванията, провеждани в РЛ Велико Търново“  

 
 
В периода от 20.12.2016 г. до 12.01.2017 г. в сградата на Изпълнителна агенция 

по околна среда /ИАОС/, в изпълнение на Заповед № 375 от 19.12.2016 г. на 
Изпълнителният директор на ИАОС, изменена със Заповед № 18 / 12.01.2017 г. и във 
връзка с Решение № 49 от 08.11.2016 г. за откриване на процедурата с горепосочения 
предмет на основание чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се 
проведоха закрити заседания на комисия в състав: 

 
Председател на комисията:  
1.Теодор Панев - Заместник изпълнителен директор на ИАОС, Ръководител на 

Проект № BG16M1OP002-1.004-001 "Разработване и въвеждане на методи за анализ на 
води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС"  

Членове: 
2.Радослава Павлова - юрисконсулт в отдел "Правен" в ИАОС, експерт юрист по 

Проекта  
3.Весела Еленкова - старши експерт в отдел "Финанси и стопанско управление" 

(ФСУ) при ИАОС, експерт финансови дейности по Проекта 
4.Елисавета Попчева - главен експерт в отдел ЛКВд при ИАОС, ръководител на 

експертна група по Дейност 4 от Проекта 
5.Мая Бойкова - главен експерт в отдел ЛИМА при ИАОС, експерт по 

изпълнение на Дейност 4 от Проекта 
6.Румяна Христова - експерт по изпълнение на Дейност 4 съгласно Договор №  

3294/10.10.2016 г. 
7.Ивайло Маджуров – упълномощен представител на „Маджуров Енд Партнърс“ 

ООД - Консултант за предоставяне на юридически услуги по Проекта съгласно 
Договор 3244/27.05.2016г. 

 
На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията разгледа на закрити заседания 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията на възложителя 
за лично състояние и критерии за подбор. 
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След извършената проверка в закрити заседания, проведени в периода от 
20.12.2016 г. до 12.01.2017 г., комисията направи следните констатации относно 
съответствието на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията на 
възложителя за лично състояние и критерии за подбор, както следва: 

 
 
1.За участника "ЛАБТЕХ" ЕООД гр. Пловдив - представена оферта за 

Обособени позиции № 3, №4 и № 5 - вх.№ 01/16.12.2016 г. в 11:00 часа 
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор. 

 
 
2. За участника "АСМ 2" ЕООД гр.София - представена оферта за Обособени 

позиции № 1 и № 2 - вх.№ 02/16.12.2016 г. в 11:030 часа  
2.1.Съгласно забележка 11 към т.114, подточка 6 от Раздел IV, Глава Трета, Том I 

от Документацията за участие, в случай, че финансовите отчети са публикувани в 
електронна форма в общодостъпен публичен регистър, участникът не прилага самите 
финансови отчети, а само попълва Част IV, раздел „Б“, подраздел 1а от ЕЕДОП. 
Справка в Търговския регистър при Агненцията по вписвания, установи, че Годишния 
финансов отчет за 2015 г. на "АСМ 2" ЕООД не е публикуван и същия не е представен. 

Въз основа на констатацията в т.2.1., участникът "АСМ 2" ЕООД гр.София 
следва да представи Годишен финансов отчет за 2015 г. в съответствие с изискванията 
раздел III.1.2.) от Обявлението, както и съгласно т.64, раздел III-2, Глава Втора и т.114, 
подточка 6 от Раздел IV, Глава Трета, Том I от Документацията за участие. 

 
 
3. За участника "МЕРК БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр.София - представена оферта за 

Обособена позиция № 2 - вх.№ 03/16.12.2016 г. в 13:50 часа 
3.1. Участникът "МЕРК БЪЛГАРИЯ" ЕАД е посочил в ЕЕДОП, част III, раздел 

А, отговор "ДА" по отношение издадена по отношение на икономическия оператор или 
на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или 
което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол 
в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените в 
ЕЕДОП основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно 
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата.  

В случаите, когато участник посочи отговор "да", следва да посочи в следващото 
поле: дата на присъда, лице, което е осъдено и др., както и предприети мерки за 
надеждност. Тази информация участникът "МЕРК БЪЛГАРИЯ" ЕАД не е попълнил в 
ЕЕДОП, поради което е невъзможно установяване от представения документ 
съответствието на участника с изискванията към личното състояние. 

3.2. Участникът "МЕРК БЪЛГАРИЯ" ЕАД не е посочил в ЕЕДОП, част IV, 
раздел В, т.1б), броя години, който съгласно Обявлението и Документацията за участие 
е 3 /три/. 

Въз основа на констатациите в т.3.1. и т.3.2., участникът "МЕРК БЪЛГАРИЯ" 
ЕАД следва да представи коректно попълнен и подписан ЕЕДОП в съответствие с 
изискванията на Документацията за участие, ЗОП и ППЗОП. 

 
 
4. За участника "ХАХ ЛАНГЕ" ЕООД гр.София - представена оферта за 

Обособени позиции № 4 и № 5 - вх.№ 04/16.12.2016 г. в 15:35 часа 
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4.1.В част II, раздел Б на ЕЕДОП (за всяка от обособените позиции, за които 
участникът подава оферта) не са вписани всички лица по чл.147, ал.1 от Търговския 
закон съгласно изискванията на чл.54, ал.2, чл.55, ал.3 ЗОП във връзка с чл.40, ал.1 и 
ал.2, т.3 ППЗОП. 

4.2.Не е попълнена част IV, раздел Б, т.1а) от ЕЕДОП (за всяка от обособените 
позиции, за които участникът подава оферта), в която следва да се посочат всяко от 
последните 3 години и общият оборот. Попълването на ЕЕДОП е задължително 
съгласно подточка 64 на т.III-2 от Раздел III, Глава Втора, Том I от Документацията за 
участие.  

4.3.Съгласно забележка 11 към т.114, подточка 6 от Раздел IV, Глава Трета, Том 
I от Документацията за участие, в случай, че финансовите отчети са публикувани в 
електронна форма в общодостъпен публичен регистър, участникът не прилага самите 
финансови отчети, а само попълва Част IV, раздел „Б“, подраздел 1а) от ЕЕДОП. 
Участникът "ХАХ ЛАНГЕ" ЕООД е посочил, че ГФО са обявени в Агенцията по 
вписвания - Търговски регистър, но справка в посочения регистър установи, че са 
публикувани единствено ГФО за 2013 и 2014г. ГФО за 2015г не е публикуван и същия 
следва да бъде представен за удостоверяване съответствието на участника с 
поставените от Възложителя изисквания към икономическото и финансово състояние 
на участника в съответствие с раздел III.1.2.) от Обявлението, както и съгласно т.64, 
раздел III-2, Глава Втора и т.114, подточка 6 от Раздел IV, Глава Трета, Том I от 
Документацията за участие. 

4.4. В представеният ЕЕДОП (за всяка от обособените позиции, за които 
участникът подава оферта) в част IV, раздел В, т.1б) е посочил две доставки, за които е 
представил доказателства по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП под формата на списък и референции 
от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас и от "ВиК" ЕООД - Пречиствателна 
Станция за Отпадъчни Води гр.Пазарджик. От представените доказателства не може да 
се установи изпълнени доставки (поне две) на апаратура идентична или сходна с 
предмета на поръчката по съответната обособена позиция, за която подава оферта, а 
именно:  

- за Обособена позиция № 4 - поне две доставки на стационарен OXI-метър или 
друго лабораторно оборудване, работещо на принципа на стационарен OXI-метър 

- за Обособена позиция № 5 - поне две доставки на стационарен кондуктометър 
или друго лабораторно оборудване, работещо на принципа на стационарен 
кондуктометър 

Участникът следва да представи допълнителни доказателства, от които по 
безспорен начин да може да се установи удостоверяване съответствието му с 
минималните изисквания на Възложителя посочени в раздел III.1.3.) от Обявлението и 
подточка 67, буква "а" на т.III-3 от Раздел III, Глава Втора, Том I от Документацията за 
участие. 

4.5. В представеният ЕЕДОП (за всяка от обособените позиции, за които 
участникът подава оферта) са допуснати неточности/грешки. В представеният ЕЕДОП 
(за всяка от обособените позиции, за които участникът подава оферта), в част VI, 
последно изречение, не е попълнено наименованието на процедурата, препратки към 
публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер, а в част I 
на ЕЕДОП за референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 
възложителя, участникът "ХАХ ЛАНГЕ" ЕООД погрешно е посочел Националния 
регистрационен номер на възложителя. Обществената поръчка е публикуване в 
Официален вестник на Европейския съюз брой S218/11.11.2016г, номер 2016/S218-
396483 и под регистрационен номер в Регистъра на обществените поръчки при АОП- 
00740-2016-0020. В представеният ЕЕДОП (за всяка от обособените позиции, за които 
участникът подава оферта) адреса на сервизната база е посочен в част IV, раздел В, 
т.1б), а не в т.9), където е правилното място. Посочените неточности/грешки следва да 
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бъдат отстранени в представените ЕЕДОП за всяка от обособените позиции, за които 
участникът подава оферта. 

4.6.Представеният ЕЕДОП (за всяка от обособените позиции, за които 
участникът подава оферта) не е подписан от всички лица по чл.147, ал.1 от Търговския 
закон съгласно изискванията на чл.54, ал.2, чл.55, ал.3 ЗОП във връзка с чл.40, ал.1 и 
ал.2, т.3 ППЗОП. На основание чл.41, ал.1 ППЗОП всички лица по чл.54, ал.2 и чл.55, 
ал.3 подписват един ЕЕДОП, а в случаите, 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. Представеното 
Удостоверение за актуално състояние и справка в Търговския регистър при Агенцията 
по вписвания показва, че участникът се представлява от управители: Йозеф Хилингер, 
Цветелина Недева Генкова и Оливиер Парис, всеки от които в качеството си на лице по 
чл.54, ал.2, чл.55, ал.3 ЗОП във връзка с чл.40, ал.1 и ал.2, т.3 ППЗОП на основание 
чл.41, ал.1 ППЗОП следва да подпише един общ или отделни ЕЕДОП. Видно от 
представените документи, е налице ЕЕДОП подписан само от Цветелина Недева 
Генкова. 

Въз основа на констатациите в т.4.1.÷4.5, участникът "ХАХ ЛАНГЕ" ЕООД 
следва да представи коректно попълнени и подписани ЕЕДОП за всяка от обособените 
позиции, за които подава оферта в съответствие с изискванията на Документацията за 
участие, ЗОП и ППЗОП, както и да представи Годишен финансов отчет за 2015 г. и 
допълнителни доказателства, от които по безспорен начин да може да се установи 
удостоверяване съответствието му с минималните изисквания на Възложителя 
посочени в раздел III.1.3.) от Обявлението и подточка 67, буква "а" на т.III-3 от Раздел 
III, Глава Втора, Том I от Документацията за участие. 

 
 
5. За участника "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД гр.София - представена оферта за 

Обособени позиции № 1 и № 2 - вх.№ 05/16.12.2016 г. в 16:50 часа 
5.1.В част II, раздел Б на ЕЕДОП (за всяка от обособените позиции, за които 

участникът подава оферта) не са вписани лицата по чл.141, ал.1 и ал.2 от Търговския 
закон съгласно изискванията на чл.54, ал.2, чл.55, ал.3 ЗОП във връзка с чл.40, ал.1 и 
ал.2, т.3 ППЗОП. 

5.2.В част IV, раздел В, т.9) на ЕЕДОП (за всяка от обособените позиции, за 
които участникът подава оферта) не е посочено наличие и адрес на сервизна база 
съгласно изискванията на раздел III.1.3.) от Обявлението, както и съгласно подточка 67, 
буква "б" на т.III-3 от Раздел III, Глава Втора, Том I от Документацията за участие. 

5.3. В представеният ЕЕДОП за Обособена позиция № 1 в част IV, раздел В, 
т.1б) е посочил доставки, за които е представил доказателства по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП 
под формата на референции. От представените доказателства е установен опит в 1 
(една) доставка на апаратура идентична или сходна с предмета на поръчката по 
Обособена позиция № 1 през последните 3 /три/ години с възложител Изпълнителна 
агенция по околна среда, Регионална лаборатория Пловдив. От представените 
доказателства не може да се установи изпълнение на поне още една доставка на 
апаратура идентична или сходна с предмета на поръчката по Обособена позиция № 1 на 
живачен анализатор или друго лабораторно оборудване, работещо на принципа на 
живачен анализатор, каквото е минималното изискване на Възложителя. 

Участникът следва да представи допълнителни доказателства, от които по 
безспорен начин да може да се установи удостоверяване съответствието му с 
минималните изисквания на Възложителя посочени в раздел III.1.3.) от Обявлението и 
подточка 67, буква "а" на т.III-3 от Раздел III, Глава Втора, Том I от Документацията за 
участие за Обособена позиция № 1. 
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5.4. В представеният ЕЕДОП за Обособена позиция № 2 в част IV, раздел В, 
т.1б) е посочил доставки, за които е представил доказателства по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП 
под формата на референции. От представените доказателства не може да се установи 
изпълнение на нито една доставка на апаратура идентична или сходна с предмета на 
поръчката по Обособена позиция № 2 през последните 3 /три/ години, а именно: 
доставка на системи за ултрачиста вода или друго лабораторно оборудване, работещо 
на принципа на системите за ултрачиста вода. 

Участникът следва да представи допълнителни доказателства, от които по 
безспорен начин да може да се установи удостоверяване съответствието му с 
минималните изисквания на Възложителя посочени в раздел III.1.3.) от Обявлението и 
подточка 67, буква "а" на т.III-3 от Раздел III, Глава Втора, Том I от Документацията за 
участие за Обособена позиция № 2. 

5.5. Съгласно забележка 11 към т.114, подточка 6 от Раздел IV, Глава Трета, Том 
I от Документацията за участие, в случай, че финансовите отчети са публикувани в 
електронна форма в общодостъпен публичен регистър, участникът не прилага самите 
финансови отчети, а само попълва Част IV, раздел „Б“, подраздел 1а от ЕЕДОП. 
Справка в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, установи, че Годишния 
финансов отчет за 2015 г. на "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД не е публикуван и същия следва да 
бъде представен за удостоверяване съответствието на участника с поставените от 
Възложителя изисквания към икономическото и финансово състояние на участника в 
съответствие с раздел III.1.2.) от Обявлението, както и съгласно т.64, раздел III-2, Глава 
Втора и т.114, подточка 6 от Раздел IV, Глава Трета, Том I от Документацията за 
участие. 

Въз основа на констатациите в т.5.1.÷5.5, участникът "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД 
следва да представи коректно попълнени и подписани ЕЕДОП за всяка от обособените 
позиции, за които подава оферта в съответствие с Документацията за участие, ЗОП и 
ППЗОП, както и да представи Годишен финансов отчет за 2015 г. и допълнителни 
доказателства, от които по безспорен начин да може да се установи удостоверяване 
съответствието му с минималните изисквания на Възложителя посочени в раздел 
III.1.3.) от Обявлението и подточка 67, буква "а" на т.III-3 от Раздел III, Глава Втора, 
Том I от Документацията за участие. 

 
 
6. За участника "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД гр.София - представена 

оферта за Обособена позиция № 2 - вх.№ 06/16.12.2016 г. в 17:00 часа 
6.1.Не е попълнена част IV, раздел Б, т.1а) от ЕЕДОП, в която следва да се 

посочат всяка от последните 3 години и общият оборот. Попълването на ЕЕДОП е 
задължително съгласно подточка 64 на т.III-2 от Раздел III, Глава Втора, Том I от 
Документацията за участие.  

6.2.Не е попълнена част IV, раздел В, т.1б) от ЕЕДОП, в която следва да се 
посочат извършени доставки през последните 3 години, сходни с тези предмет на 
Обособена позиция № 2, за която участникът подава оферта. Попълването на ЕЕДОП е 
задължително съгласно подточка 64 на т.III-2 от Раздел III, Глава Втора, Том I от 
Документацията за участие.  

6.3.Представени са доказателства за извършени доставки по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП 
под формата на удостоверения от възложители. От представеното удостоверение, 
издадено от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството 
при Министерство на земеделието и храните не може да се установи към коя дата е 
била извършена доставката на сходната с предмета на Обособена позиция №2 
апаратура. От представеното Удостоверение от Медицински Университет - София, се 
установява приключване изпълнението на договора на дата 27.06.2013 г., което попада 
извън 3-годишния период по чл.63, ал.1, т.1, буква "в" ЗОП, раздел III.1.3.) от 
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Обявлението и раздел III-3, т.67 от Документацията за участие. С оглед на посоченото, 
участникът следва да представи допълнителни доказателства по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП за 
удостоверяване съответствие с минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
раздел III.1.3.) от Обявлението и подточка 67, буква "а" на т.III-3 от Раздел III, Глава 
Втора, Том I от Документацията за участие, а именно: доказателства за изпълнени поне 
две доставки на системи за ултрачиста вода или друго лабораторно оборудване, 
работещо на принципа на системите за ултрачиста вода предмет на доставка по 
обособена позиция № 2, за която участникът подава оферта. 

Въз основа на констатациите в т.6.1.÷6.3, участникът "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" 
ООД следва да представи коректно попълнен и подписан ЕЕДОП и допълнителни 
доказателства, от които по безспорен начин да може да се установи удостоверяване 
съответствието му с минималните изисквания на Възложителя посочени раздел III.1.3.) 
от Обявлението и в подточка 67, буква "а" на т.III-3 от Раздел III, Глава Втора, Том I от 
Документацията за участие. 

 
 
Въз основа на гореизложените по-горе констатации, на основание на чл.104, ал.4 

ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП, Комисията предоставя на участниците 5 (пет) работни 
дни от датата на получаването на настоящия Протокол за представяне на нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 

12.01.2017 г. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1.      подписът е заличен 
      /д-р инж.Теодор Панев/ 
 
Членове: 
 
2.     подписът е заличен    3.       подписът е заличен 
      /Радослава Павлова/     /Весела Еленкова/ 
 
4.     подписът е заличен    5.     подписът е заличен 
      /Елисавета Попчева/     /Мая Бойкова/ 
 
6.    подписът е заличен    7.        подписът е заличен 
      /Румяна Христова/     /Ивайло Маджуров/ 
 
 
 
Забележка: Подписите в настоящия протокол са заличени на основание чл.2, 

ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 


