ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждане съгласно чл.54, ал.12 ППЗОП на допълнително представените
документите относно съответствието на участниците 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 23.01.2017 г. до 24.01.2017 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.Теодора Лакова – гл. специалист в отдел "Финанси и стопанско управление"
(ФСУ) при ИАОС, експерт счетоводни дейности по Проекта, резервен член, заместващ
отсъстващия основен член на Комисията 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
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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 по Проекта съгласно Договор 3244/27.05.2016 г.
Комисията в описания състав започна работа на 23.01.2017 г. след получаване на
допълнително представените документи от участниците в изпълнение на изпратените
им, получени от тях и публикувани Протокол №1 и Протокол №2 от работата на
комисията.
На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документите относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
1. За участника "АСМ 2" ЕООД гр.София, представил оферта за участие за
Обособени позиции № 1 и № 2, допълнителните документи са представени с вх.№
01А/16.01.2017г. в 10:30 часа в срока по чл.54, ал.9 ППЗОП и са както следва:
 Годишен финансов отчет за 2015 г. – заверено копие
Комисията извърши обстойна проверка и анализ на горепосочените
допълнително представени от участника документи във връзка с установяване
съответствието им с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и
критериите за подбор, в резултат на което установи следното:
Участникът е представил, попълнил, допълнил и оформил всички изискуеми
документи съгласно Раздел IV, Глава Трета, Том I от Документацията за участие.
Представените доказателства по чл.62, ал.1 ЗОП за съответствие с минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, както и представените
доказателства по чл.63, ал.1 ЗОП за съответствие с минималните изисквания по
отношение на техническите и професионални способности на участника, отговарят на
условията на Възложителяте, залегнали в документацията за обществената поръчка и
покриват изискванията за подбор.
Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е
основание за отстраняване на участника съгласно чл.54, чл.55 и/или чл.107 ЗОП.
Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата
на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, на
основание чл.56, ал.1 ППЗОП, Комисията допуска участника "АСМ 2" ЕООД до
разглеждане на техническото му предложение за Обособени позиции № 1 и № 2.
2. За участника "МЕРК БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр.София, представил оферта за
Обособена позиция № 2, допълнителните документи са представени с вх.№
02А/18.01.2017 г. в 09:00 часа в срока по чл.54, ал.9 ППЗОП и са както следва:
 Коректно попълнен Единен електронен документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) по Образец №2 към документацията за участие
Комисията извърши обстойна проверка и анализ на горепосочените
допълнително представени от участника документи във връзка с установяване
съответствието им с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и
критериите за подбор, в резултат на което установи следното:
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Участникът е представил, попълнил, допълнил и оформил всички изискуеми
документи съгласно Раздел IV, Глава Трета, Том I от Документацията за участие.
Представените доказателства по чл.62, ал.1 ЗОП за съответствие с минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, както и представените
доказателства по чл.63, ал.1 ЗОП за съответствие с минималните изисквания по
отношение на техническите и професионални способности на участника, отговарят на
условията на Възложителяте, залегнали в документацията за обществената поръчка и
покриват изискванията за подбор.
Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е
основание за отстраняване на участника съгласно чл.54, чл.55 и/или чл.107 ЗОП.
Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата
на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, на
основание чл.56, ал.1 ППЗОП, Комисията допуска участника "МЕРК БЪЛГАРИЯ" ЕАД
до разглеждане на техническото му предложение за Обособена позиция № 2.
3. За участника "ХАХ ЛАНГЕ" ЕООД гр.София, представил оферта за
Обособени позиции № 4 и № 5, допълнителните документи са представени с вх.№
03А/18.01.2017 г. в 16:50 часа в срока по чл.54, ал.9 ППЗОП и са както следва:
За Обособена позиция №4:
 Коректно попълнен Единен електронен документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) по Образец №2 към документацията за участие
 Годишен финансов отчет за 2015 г. – заверено копие
 Удостоверение и Референция за изпълнени доставки
 Удостоверение за актуално състояние
Комисията извърши обстойна проверка и анализ на горепосочените
допълнително представени от участника документи във връзка с установяване
съответствието им с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и
критериите за подбор, в резултат на което установи следното:
От представените Удостоверение, издадено от „Дионис-Елена“ ООД и
Референция от „Мобил Лаб“ ООД не може да се установи датата, на която са
извършени доставките на оксиметрите. В ЕЕДОП участникът декларира, че същите са
извършени през последните 2 години, но без да посочва конкретни дати. В част IV,
Раздел В, т.1б от ЕЕДОП изрично е посочено, че при изготвяне на списъка следва да се
посочат датите, а не само годините на доставките. Въпреки, че декларираният период
2015-2016г попада в тригодишния период по чл.63, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП,
комисията реши на основание чл.54, ал.13 ППЗОП да изиска информация от
получателите на доставките.
За Обособена позиция №5:
 Коректно попълнен Единен електронен документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) по Образец №2 към документацията за участие
 Годишен финансов отчет за 2015 г. – заверено копие
 Удостоверение и Референция за изпълнени доставки
 Удостоверение за актуално състояние
Комисията извърши обстойна проверка и анализ на горепосочените
допълнително представени от участника документи във връзка с установяване
съответствието им с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и
критериите за подбор, в резултат на което установи следното:
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От представените Удостоверение, издадено от „Дионис-Елена“ ООД и
Референция от „Мобил Лаб“ ООД не може да се установи датата, на която са
извършени доставките на кондукторметрите. В ЕЕДОП участникът декларира, че
същите са извършени през последните 2 години, но без да посочва конкретни дати. В
част IV, Раздел В, т.1б от ЕЕДОП изрично е посочено, че при изготвяне на списъка
следва да се посочат датите, а не само годините на доставките. Въпреки, че
декларираният период 2015-2016г попада в тригодишния период по чл.63, ал.1, т.1,
буква „б“ от ЗОП, комисията реши на основание чл.54, ал.13 ППЗОП да изиска
информация от получателите на доставките.
4. За участника "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД гр.София, представил оферта за
Обособени позиции № 1 и № 2, допълнителните документи са представени с вх.№
04А/19.01.2017г. в 15:20 часа в срока по чл.54, ал.9 ППЗОП и са както следва:
За Обособена позиция №1:
 Коректно попълнен Единен електронен документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) по Образец №2 към документацията за участие
 Удостоверения за добро изпълнение – заверени копия
 Протоколи, удостоверяващи извършените доставки – заверени копия
 Годишна данъчна декларация по чл.92 ЗКПО за 2015 г. и Годишен
финансов отчет за 2015 г. – заверени копия (представен един комплект
общо за обособена позиция №1 и №2)
Комисията извърши обстойна проверка и анализ на горепосочените
допълнително представени от участника документи за Обособена позиция №1 във
връзка с установяване съответствието им с поставените от възложителя изисквания към
личното състояние и критериите за подбор, в резултат на което установи следното:
За Обособена позиция №1 участникът е представил, попълнил, допълнил и
оформил всички изискуеми документи съгласно Раздел IV, Глава Трета, Том I от
Документацията за участие. Представените доказателства по чл.62, ал.1 ЗОП за
съответствие с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние,
както и представените доказателства по чл.63, ал.1 ЗОП за съответствие с минималните
изисквания по отношение на техническите и професионални способности на участника,
отговарят на условията на Възложителяте, залегнали в документацията за обществената
поръчка и покриват изискванията за подбор.
Комисията установи, че за Обособена позиция №1 не са налице обстоятелства,
наличието на които е основание за отстраняване на участника съгласно чл.54, чл.55
и/или чл.107 ЗОП.
Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата
на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, на
основание чл.56, ал.1 ППЗОП, Комисията допуска участника "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД до
разглеждане на техническото му предложение за Обособена позиция № 1.
За Обособена позиция №2:
 Коректно попълнен Единен електронен документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) по Образец №2 към документацията за участие
 Удостоверения за добро изпълнение – заверени копия
 Протоколи, удостоверяващи извършените доставки – заверени копия
 Годишна данъчна декларация по чл.92 ЗКПО за 2015 г. и Годишен
финансов отчет за 2015 г. – заверени копия (представен един комплект
общо за обособена позиция №1 и №2)
4

Комисията извърши обстойна проверка и анализ на горепосочените
допълнително представени от участника документи за Обособена позиция №2 във
връзка с установяване съответствието им с поставените от възложителя изисквания към
личното състояние и критериите за подбор, в резултат на което установи следното:
Участникът декларира извършени доставки както следва:
 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на вертикален
електрически дестилатор със стойка тип GZ-5L/H, извършена в периода
16.09.2015 г. – 16.10.2015 г., и
 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на вертикален
електрически дестилатор за вода със стойка тип TS 3.5-4.5L/H, извършена
в периода 19.09.2016 г. – 18.10.2016 г.
Съгласно 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, минималното изискване
на Възложителя по отношение опит в доставки сходни с предмета на поръчката по
обособена позиция №2, изисква доставки (поне две) на лабораторно оборудване,
работещо на принципи на системите за ултрачиста вода (предмет на доставка по
Обособена позиция №2).
Системите за ултрачиста вода се основават на пречистването на водата
посредством дейонизация. Това е процес, при който водата преминава през различни
колони (йонообменна смола и обратна осмоза), съдържащи положително и отрицателно
заредени частици, които се комбинират с йоните на водата и по този начин я
пречистват. Наличието и на камера с ултравиолетова лампа (UV) осигурява
непрекъснат бактериологичен контрол посредством фото-оксидация с разрушаване на
органичните молекули.
Системите за дестилация на вода работят на различен принцип.
При тях процесът на дестилация на водата се основава на изпаряване и
последващата й кондензация.
Разликата в двата принципа на работа рефлектира пряко върху качеството на
ултрачистата вода, което от своя страна влияе върху качеството на извършваните с нея
анализи.
Предвид изложеното представените от участника “Лабексперт”ООД
доказателства за извършени доставки на вертикални електрически дестилатори не
удостоверяват съответствие с изискванията на Възложителя, поради различие в
принципа на работа на лабораторното оборудване.
Горната констатация на комисията е основание за остраняване на участника
"ЛАБЕКСПЕРТ" ООД от участие по Обособена позиция №2 на основание чл.107, ал.1
ЗОП, поради несъответствие с критериите за подбор, посочени в 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.
Въз основа на гореизложеното и предвид установеното несъответствие на
офертата на участника по Обособена позиция №2 с критериите за подбор и
предварително обявените условия в процедурата, на основание чл.56, ал.1 ППЗОП,
Комисията не допуска участника „ЛАБЕКСПЕРТ" ООД до разглеждане на
техническото му предложение по Обособена позиция №2.
5. За участника "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД гр.София, представил
оферта за Обособена позиция № 2, допълнителните документи са представени с вх.№
05А/20.01.2017 г. в 11:45 часа в срока по чл.54, ал.9 ППЗОП и са както следва:
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Коректно попълнен Единен електронен документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) по Образец №2 към документацията за участие
Удостоверения за добро изпълнение – заверени копия

Комисията извърши обстойна проверка и анализ на горепосочените
допълнително представени от участника документи във връзка с установяване
съответствието им с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и
критериите за подбор, в резултат на което установи следното:
Участникът е представил, попълнил, допълнил и оформил всички изискуеми
документи съгласно Раздел IV, Глава Трета, Том I от Документацията за участие.
Представените доказателства по чл.62, ал.1 ЗОП за съответствие с минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, както и представените
доказателства по чл.63, ал.1 ЗОП за съответствие с минималните изисквания по
отношение на техническите и професионални способности на участника, отговарят на
условията на Възложителяте, залегнали в документацията за обществената поръчка и
покриват изискванията за подбор.
Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е
основание за отстраняване на участника съгласно чл.54, чл.55 и/или чл.107 ЗОП.
Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата
на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, на
основание чл.56, ал.1 ППЗОП, Комисията допуска участника "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ"
ООД до разглеждане на техническото му предложение за Обособена позиция № 2.
След извършване на описаните в настоящия протокол действия, комисията
приключи своята работа на този етап от процедурата. Следващото заседание на
комисията ще се проведе след получаване на информация от посочените в протокола
други органи/лица съгласно чл.54, ал.13 ППЗОП.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
24.01.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

подписът е заличен

1.

/д-р инж.Теодор Панев/
Членове:
2.

подписът е заличен

3.

/Радослава Павлова/
4.

подписът е заличен

/Теодора Лакова/
5.

/Елисавета Попчева/
6.

подписът е заличен
/Румяна Христова/

подписът е заличен

подписът е заличен
/Мая Бойкова/

7.

подписът е заличен
/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
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