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Утвърждавам:
Изпълнителен директор
(Ваня Григорова)

ДОКЛАД
на комисия, назначена със Заповед № 254/26.09.2016 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, разгледа, оцени и класира
представените оферти в публично заседание за възлагане на обществена поръчка,
открита с Решение № 34/31.08.2016 г. с предмет: „Сервизно обслужване на гама
спектометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни
гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри“
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРИГОРОВА,
С Ваше Решение № 34/31.08.2016 г. и на основание чл. 178 и следващите във
връзка с чл. 18, ал. 1 т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП е обявена обществена
поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на гама спектометрични системи, алфабета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за
повърхностно замърсяване и радонометри“

I. На 26.09.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната
среда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 комисия, назначена със Заповед №
254/26.09.2016 г., в състав: *Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
започна работа в публично заседание.
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Въз основа на получения списък по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП Комисията установи,
че в деловодството на ИАОС са подадени в определения срок до 17 ч. на 21.09.2016 г.
две оферти от следните участници:
1. „Канбера Пакард България“ ЕООД - с вх. № 01/20.09.2016 г., постъпила в
14:20 ч
2. „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД - с вх. № 02/21.09.2016 г., постъпила в 16:10 ч.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното подаване, извършвайки
проверка, както за редовността на депозираните оферти, така и за съответствието им с
утвърдените от възложителя минимални изисквания като критерии за подбор в
процедурата и с одобрените условия за комплектоваността и пълнотата им, в резултат
на което беше установено, че офертите са депозирани в срок, в запечатани непрозрачни
опаковки и са с ненарушена цялост.
1. Комисията отвори офертата на „Канбера Пакард България“ ЕООД и
констатира, че е подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в
съответствие с чл. 47 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията
констатира, че заявлението и офертата на участника съдържат всички документи по
приложения опис, както и непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Трима членове на Комисията подписаха техническото предложение на
участника и плика с ценовото предложение. Комисията на основание чл.54, ал. 8 от
ППЗОП изиска допълнителен ЕЕДОП, който е подписан от двамата управители или ако
са налице основанията на чл. 41, ал.1, изречение второ от ППЗОП да представи два
ЕЕДОП.
2. Комисията отвори офертата на „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД и констатира, че е
подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47
от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че заявлението и
офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, както и
непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове
на Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото
предложение. Комисията на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП изиска допълнителен
ЕЕДОП, който е подписан от двамата управители или ако са налице основанията на чл.
41, ал.1, изречение второ от ППЗОП да представи два ЕЕДОП, както и декларация за
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отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана от г-н
Явор Цветанов Андреев – управител и декларация за липса на свързаност по смисъла на
чл. 101, ал. 11 от ЗОП, подписана от г-н Явор Цветанов Андреев – управител.
II. На 18.10.2016 г. в закрито заседание комисията продължи своята работа, като
провери съответствието на документите за участие в обществената поръчка,
включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от
Възложителя, както следва:
1. Участникът „Канбера Пакард България“ ЕООД е представил в определения от
комисията срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола)
ЕЕДОП, който е подписан от двамата управители.
От представените от участника документи за участие в обществената поръчка,
включително и от допълнително представените, е видно, че той отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
2. Участникът „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД е представил в определения от
комисията срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола)
ЕЕДОП, който е подписан от двамата управители; декларация за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана от г-н Явор
Цветанов Андреев; декларация за липса на свързаност по смисъла на чл. 101, ал. 11 от
ЗОП, подписана от г-н Явор Цветанов Андреев.
От представените от участника документи за участие в обществената поръчка,
включително и от допълнително представените документи е видно, че той отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
III. Комисията, в резултат на разглеждане на техническите предложения,
установи следното:
Техническото предложение на участника „Канбера Пакард България“ ЕООД
отговаря на заложените изисквания в документацията по настоящата обществена
поръчка. Дейностите, свързани със сервизното обслужване, са описани и отговарят
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напълно на изискванията на Възложителя. Предложените срокове за изпълнение на
дейностите по сервизното обслужване са в съответствие с изискванията на
Възложителя.
Техническото предложение на участника „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД отговаря на
заложените изисквания в документацията по настоящата обществена поръчка.
Дейностите, свързани със сервизното обслужване, са описани и отговарят напълно на
изискванията на Възложителя.

IV. На 21.10.2016 г. комисията в открито заседание отвори ценовите оферти на
участниците по реда на постъпване на офертите и констатира, че участниците са
предложили следните цени за изпълнение на поръчката:
Участникът „Канбера Пакард България“ ЕООД е предложил цена: 69 333 лева
без включен ДДС и 83 199, 60 лева с включен ДДС.
Участникът „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД е предложил цена: 62 800 лева без
включен ДДС и 75 360 лева с включен ДДС.
V. Комисията в състав: *Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД,
продължи своята работа в закрити заседания в периода 24.10.2016 г. – 27.10.2016 г. в
сградата на ИАОС, като извърши оценка на допуснатите оферти съгласно
предварително обявения от Възложителя критерий за оценка на офертите ,,най-ниска
цена“.
Комисията констатира, че ценовите предложения на участниците са изготвени в
съответствие с изискванията на възложителя и не надхвърлят прогнозната стойност.
VI. Комисията извърши класиране на допуснатите оферти в съответствие с
обявения критерий за оценка на офертите „най-ниска цена, както следва:
На първо място класира участника „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД с
предложена цена 62 800 лева без включен ДДС И 75 360 лева с включен ДДС.
-

На второ място класира участника „Канбера Пакард България“ ЕООД с

предложена цена 69 333 лева без включен ДДС и 83 199, 60 лева с включен ДДС.

VII. Комисията предлага на възложителя да избере за изпълнител класирания на
първо място участник в обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на
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гама спектометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни
гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри“ - „ТИТАКОНСУЛТ“ ООД
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРИГОРОВА, МОЛИМ ЗА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ.
Настоящият доклад е съставен след приключване работата на комисията на
основание чл. 103, ал. 3 ЗОП във вр. с чл. 60, ал. 1 ППЗОП.

Председател на комисията: (съгл. Заповед № 254/26.09.2016 г.)
1. началник на отдел ЛРИ*

Членове:
2. и.д. началник на отдел „Правен“*
3. главен експерт в отдел ЛРИ*
4. старши експерт в отдел ФСУ*
5. главен специалист в отдел ЛРИ*

*Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Приложения:
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
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