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П Р О Т О К О Л   № 1 
 

от заседания на Комисия, назначена със Заповед № 340/29.11.2016 г. на изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, разгледа, оцени 
и класира представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, открита с Решение № 45/20.10.2016 г. с предмет: „Доставка на материали 
(химикали, консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ 
на някои приоритетни вещества“ 

 

I. На 29.11.2016 г. в сградата на Изпълнителна агенция по околната среда в гр. 
София, бул. „Цар Борис III“ № 136, на основание Заповед № 340/29.11.2016 г. комисия 
в състав: 

 
Председател: * 
Членове:  

1. *; 
2. *; 
3. *; 
4. *; 
5. *;  
6. *, 

наричана по-долу в настоящия протокол „Комисията“, в публично заседание започна 
своята работа в открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и 
прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества“. 

 

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 17,30 ч. на 28.11.2016 
г. седем оферти от следните участници: 

1. „АКВАХИМ“ АД - с вх. № 01/28.11.2016 г., постъпила в 11,45 ч.  
2. „ФОТ“ ООД - с вх. № 02/28.11.2016 г., постъпила в 12,05 ч. 
3. „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - с вх. № 03/28.11.2016 г., постъпила в 

13,35 ч. 
4. „АСМ2“ ЕООД - с вх. № 04/28.11.2016 г., постъпила в 15,30 ч. 
5. „ЛАБИМЕКС“ ООД - с вх. № 05/28.11.2016 г., постъпила в 16,00 ч. 
6. „ХРОМСЕРВИЗ“ ООД - с вх. № 06/28.11.2016 г., постъпила в 16,40 ч. 
7. „Т.Е.А.М.“ ООД - с вх. № 07/28.11.2016 г., постъпила в 16,42 ч. 

 

На публичното заседание на Комисията присъства представител на 
„ЛАБИМЕКС“ ООД – г-н Димитър Христов, в качеството му на управител на 
търговското дружество участник. 

Председателят и членовете на Комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП 
подписаха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от 
ППЗОП. 

Във връзка с предстоящото разглеждане комисията извърши справка в 
Търговския регистър по ЕИК на участниците, която се прилага към настоящия 
протокол. 

II. Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори 
офертите по реда на тяхното постъпване: 
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1. Комисията отвори офертата на „АКВАХИМ“ АД 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 офертата на участника 
съдържа всички документи по приложения опис, както и непрозрачен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на Комисията и 
представителят на участника „ЛАБИМЕКС“ ООД подписаха техническото 
предложение на участника и плика с ценовото предложение по обособената позиция.  

2. Комисията отвори офертата на „ФОТ“ 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 офертата на участника 
съдържа всички документи по приложения опис, както и непрозрачни запечатани 
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на Комисията и 
представителят на участника „ЛАБИМЕКС“ ООД подписаха техническото 
предложение на участника и пликовете с ценовото предложение по обособени позиции. 

3. Комисията отвори офертата на „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ 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 офертата на участника съдържа всички документи по приложения опис, 
както и непрозрачни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Трима членове на Комисията подписаха техническото предложение на участника и 
пликовете с ценовото предложение по обособени позиции. 

4. Комисията отвори офертата на „АСМ2“ 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 офертата на участника 
съдържа всички документи по приложения опис, както и непрозрачни запечатани 
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на Комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото предложение. 

5. Комисията отвори офертата на „ЛАБИМЕКС“ 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 офертата на 
участника съдържа всички документи по приложения опис, както и непрозрачни 
запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на 
Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото 
предложение. 

6. Комисията отвори офертата на „ХРОМСЕРВИС“ 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 офертата на 
участника съдържа всички документи по приложения опис, както и непрозрачни 
запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на 
Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото 
предложение. 

7. Комисията отвори офертата на „Т.Е.А.М.“ 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 офертата на участника 
съдържа всички документи по приложения опис, както и непрозрачни запечатани 
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на Комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото предложение. 

 

След като бяха извършени гореизложените действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от 
ППЗОП, публичната част от заседанието на Комисията приключи. 

 

III. В периода 12.12.2016 г. – 20.12.2016 г. вкл. в закрити заседания Комисията 
продължи своята работа с обстойна проверка на документите, съдържащи се в офертите 
на участниците, при която констатира следното: 
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1. Офертата на „АКВАХИМ“ АД съдържа следните документи, подписани от 
г-жа Велина Алексиева – пълномощник на г-жа Камелия Цанкова, изпълнителен 
директор и председател на съвета на директорите на „АКВАХИМ“ АД: 

1.1 Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 
1, които са налични в офертата: 

1.2. ЕЕДОП, подписан от лицата, представляващи дружеството участник 
съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП) – в съответствие с Образец № 2, с Приложение 1: 
списък на договорите за доставка на лабораторни консумативи и реактиви, изпълнени 
през последните 3 години с предмет, сходен с този на поръчката 

1.3. Сертификат за въведена и поддържана система за управление на качеството 
ISO 9001:2008 – заверено копие 

1.4. Удостоверения за извършени доставки, сходни с предмета на поръчката – 3 
бр., заверени копия 

1.5. Нотариално заверено пълномощно, упълномощаващо Велина Алексиева за 
целите на настоящата поръчка 

1.6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3 

1.7. Примерни анализни сертификати, издадени от производителя – заверени 
копия 

1.8. Фирмен каталог на производителя – оригинал 

1.9. Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 
непрозрачен плик. 

 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в списъка, 
комисията пристъпи към 

1.2. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника 

„АКВАХИМ“ АД е българско юридическо лице, ЕИК 200984964, 
представлявано от законния си представител г-жа Камелия Цанкова, изпълнителен 
директор и председател на съвета на директорите. Участникът не участва в обединение 
и е декларирал в ЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

С представения ЕЕДОП, подписан от членовете на съвета на директорите и 
двамата прокуристи, се декларира, че за участника не са налице основанията за 
задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

1.3. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 
сертификати 

 Да има сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
ISO 9001:2008 или еквивалентно в областта на производство и/или 
дистрибуция, сходни с предмета* на поръчката, валиден към датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и/или други 

подобни продукти.  

Участникът е декларирал в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: 
наличието на сертификат, изготвени от независим орган, доказващ, че отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, и е представил заверено копие от същия. 
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 Да е изпълнил най-малко три доставки с предмет, еднакъв или сходен* с 
предмета на поръчката, през последните три години, до датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и други 

подобни продукти. 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, Буква В 
като Приложение 1 списък на доставките, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, като за доказателство е представил референция. 

 

2. Офертата на „ФОТ“ ООД съдържа следните документи, подписани от г-жа 
Елена Кадийска – управител на дружеството участник: 

1.1 Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 
1, които са налични в офертата: 

1.2. ЕЕДОП, подписан от лицата, представляващи дружеството участник 
съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП) – в съответствие с Образец № 2 

1.3. Сертификат за въведена и поддържана система за управление на качеството 
ISO 9001:2008 – заверено копие 

1.4. Удостоверение за извършени доставки, сходни с предмета на поръчката – 1 
бр., заверено копие 

1.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3 

1.6. Примерни анализни сертификати – заверени копия 

1.7. Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 
непрозрачен плик. 

 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в списъка, 
комисията пристъпи към 

1.2. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника 

„ФОТ“ ООД е българско юридическо лице, ЕИК 131025586, представлявано 
от законните си представители г-н Юсуф Фарук Куатай и г-жа Елена Кадийска – 
управители, представляващи заедно и поотделно. Участникът не участва в обединение 
и е декларирал в ЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

С представения ЕЕДОП, подписан от двамата управители, се декларира, че за 
участника не са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП.  

В представения ЕЕДОП в ч. III „Основания за изключване“, Буква Г 
участникът е следвало да декларира изискуемите обстоятелства, посочени в Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици и в Закона за мерките срещу изпиране на пари, които са отбелязани в 
предоставения от възложителя образец на ЕЕДОП. Указания за попълването на тези 
данни са дадени в документацията към обществената поръчка, по-конкретно на стр. 17 
от нея, т. 2 Лично състояние на участниците. С оглед на което на основание чл. 54, ал. 8 
и ал. 9 ППЗОП Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП, 
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попълнен съгласно дадените в документацията към обществената поръчка 
указания. 

1.3. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 
сертификати 

 Да има сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
ISO 9001:2008 или еквивалентно в областта на производство и/или 
дистрибуция, сходни с предмета* на поръчката, валиден към датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и/или други 

подобни продукти.  

Участникът е декларирал в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: 
наличието на сертификат, изготвени от независим орган, доказващ, че отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, и е представил заверено копие от същия. 

 Да е изпълнил най-малко три доставки с предмет, еднакъв или сходен* с 
предмета на поръчката, през последните три години, до датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и други 

подобни продукти. 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, Буква В 
списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.  

Комисията установи, че участникът е посочил в ЕЕДОП три изпълнени договора 
с възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД, а е представил заверено копие на удостоверение за 
изпълнени договори с възложител Национален център по заразни и паразитни болести. 
С оглед на факта, че ЕЕДОП по своята същност представлява декларация, 
обстоятелствата в която подлежат на доказване на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, 
Комисията указва на участника „ФОТ“ ООД, че за да отговори на изискванията на 
възложителя относно технически и професионални възможности, същият следва 
да представи удостоверения за изпълнени договори именно за договорите, 
декларирани в ЕЕДОП, или алтернативно да представи нов ЕЕДОП, в който да 
бъдат отразени договорите, за които участникът е представил удостоверение. От 
представените документи следва да става ясно, че предметът на договорите 
попада в предмета на настоящата обществена поръчка. В тази връзка участникът 
следва да има предвид, че декларираните в ЕЕДОП два договора с предмет доставка на 
лабораторни съдове не са идентични или сходни с предмета на поръчката. 

Срокът за представяне на изискуемите документи за преценка на съответствието 
на участника с критериите за подбор, заложени от възложителя по настоящата 
обществена поръчка, е 5 (пет) работни дни съгласно чл. 54, ал. 9 ППЗОП. 

 

3.  Офертата на „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД съдържа следните 
документи, подписани от г-н Радослав Христов – управител на дружеството участник: 

1.1 Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 
1, които са налични в офертата: 

1.2. ЕЕДОП, подписан от лицето, представляващо дружеството участник 
съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП) – в съответствие с Образец № 2  

1.3. Сертификат за въведена и поддържана система за управление на качеството 
ISO 9001:2008 – заверено копие 
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1.4. Приемо-предавателни протоколи за извършени доставки, сходни с предмета 
на поръчката – 3 бр., заверени копия 

1.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3, по обособени позиции 

1.6. Разпечатки от каталог, интернет страници с посочване на предлаганите 
консумативи – заверени копия 

1.7. Декларация за съответствие – по обособени позиции 

1.8. Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 
непрозрачен плик, по обособени позиции. 

 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в списъка, 
комисията пристъпи към 

1.2. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника 

„КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е българско юридическо лице, ЕИК 
200998800, представлявано от законния си представител г-н Радослав Христов. 
Участникът не участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, че няма да ползва 
услугите на подизпълнител. 

С представения ЕЕДОП, подписан от управителя, се декларира, че за 
участника не са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП.  

В представения ЕЕДОП в ч. III „Основания за изключване“, Буква Г 
участникът е следвало да декларира изискуемите обстоятелства, посочени в Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици и в Закона за мерките срещу изпиране на пари, които са отбелязани в 
предоставения от възложителя образец на ЕЕДОП. Указания за попълването на тези 
данни са дадени в документацията към обществената поръчка, по-конкретно на стр. 17 
от нея, т. 2 Лично състояние на участниците. С оглед на което на основание чл. 54, ал. 8 
и ал. 9 ППЗОП Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП, 
попълнен съгласно дадените в документацията към обществената поръчка 
указания. 

 

1.3. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 
сертификати 

 Да има сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
ISO 9001:2008 или еквивалентно в областта на производство и/или 
дистрибуция, сходни с предмета* на поръчката, валиден към датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и/или други 

подобни продукти.  

Участникът е декларирал в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: 
наличието на сертификат, изготвени от независим орган, доказващ, че отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, и е представил заверено копие от същия. 

 Да е изпълнил най-малко три доставки с предмет, еднакъв или сходен* с 
предмета на поръчката, през последните три години, до датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и други 
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подобни продукти. 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, Буква В 
списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. 

За доказване на изпълнените договори участникът е представил приемо-
предавателни протоколи за извършени доставки с предмет, който отговаря на 
поставеното от възложителя условие. От представените протоколи обаче Комисията не 
може да заключи дали те представляват единични доставки по един и същ договор, или 
са основни доставки по отделни договори. На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП Комисията 
указва на участника да представи референции (или друг еквивалентен документ) 
за минимум три договора, от които недвусмислено да може да се направи извод 
относно обстоятелството дали предметът им попада в обхвата, изискван от 
възложителя на настоящата обществена поръчка. В случай, че договорите са 
различни от декларираните в ЕЕДОП, участникът следва да представи актуализиран 
ЕЕДОП. 

Срокът за представяне на изискуемите документи за преценка на съответствието 
на участника с критериите за подбор, заложени от възложителя по настоящата 
обществена поръчка, е 5 (пет) работни дни съгласно чл. 54, ал. 9 ППЗОП. 

 

4. Офертата на „АСМ2“ ЕООД съдържа следните документи, подписани от 
г-н Андон Минков – управител на дружеството участник: 

1.1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец 
№ 1, които са налични в офертата: 

1.2. ЕЕДОП, подписан от лицето, представляващо дружеството участник 
съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП) – в съответствие с Образец № 2  

1.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3, по обособени позиции 

1.4. Каталог на предлаганите консумативи – оригинал 

1.5. Брошури на предлаганите консумативи – заверени копия 

1.6. Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатани 
непрозрачни пликове по обособени позиции. 

 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в списъка, 
комисията пристъпи към 

1.2. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника 

„АСМ2“ ЕООД е българско юридическо лице, ЕИК 121327440, 
представлявано от законния си представител г-н Андон Минков – управител на 
дружеството участник. Участникът не участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, 
че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

С представения ЕЕДОП, подписан от управителя, се декларира, че за 
участника не са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП.  

1.3. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 
сертификати 
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 Да има сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
ISO 9001:2008 или еквивалентно в областта на производство и/или 
дистрибуция, сходни с предмета* на поръчката, валиден към датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и/или други 

подобни продукти.  

Участникът е декларирал в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: 
наличието на сертификат, изготвени от независим орган, доказващ, че отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, като не е представил заверено копие от 
същия. 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП Комисията указва на участника да представи 
заверено копие от сертификата за въведена система за управление на качеството. 

 
 Да е изпълнил най-малко три доставки с предмет, еднакъв или сходен* с 

предмета на поръчката, през последните три години, до датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и други 

подобни продукти. 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, Буква В 
списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП Комисията указва на участника да представи 
референции (или друг еквивалентен документ) за минимум три договора, от които 
недвусмислено да може да се направи извод относно обстоятелството дали 
предметът им попада в обхвата, изискван от възложителя на настоящата 
обществена поръчка.  

Срокът за представяне на изискуемите документи за преценка на съответствието 
на участника с критериите за подбор, заложени от възложителя по настоящата 
обществена поръчка, е 5 (пет) работни дни съгласно чл. 54, ал. 9 ППЗОП. 

 

5.  Офертата на „ЛАБИМЕКС“ ООД съдържа следните документи, 
подписани от г-н Димитър Христов – управител на дружеството участник: 

1.1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец 
№ 1, които са налични в офертата: 

1.2. ЕЕДОП, подписан от лицето, представляващо дружеството участник 
съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП) – в съответствие с Образец № 2  

1.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3, по обособени позиции 

1.4. Каталози на предлаганите продукти – оригинал 

1.5. Брошури на предлаганите продукти, електронни извадки – заверени копия 

1.6. Примерни анализни сертификати – заверени копия 

1.7. Сертификат за управление на качеството – заверено копие 

1.8. Доказателства за изпълнение на доставки – заверени копия 

1.9. Платежни ПУДООС – заверени копия 

1.10. Декларация за примерен сертификат по обособени позиции 
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1.11. Декларация за изработка по клиентска заявка от производител по обособени 
позиции 

1.12. Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатани 
непрозрачни пликове по обособени позиции. 

 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в списъка, 
комисията пристъпи към 

1.2. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника 

„ЛАБИМЕКС“ ООД е българско юридическо лице, ЕИК 131007129, 
представлявано от законния си представител г-н Димитър Христов – управител на 
дружеството участник. Участникът не участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, 
че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

С представения ЕЕДОП, подписан от управителя, се декларира, че за 
участника не са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП.  

В представения ЕЕДОП, в ч. III „Основания за изключване“, Буква Г, 
възложителят, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари, е 
поставил изискване да се декларират действителните собственици на дружеството 
участник. Видно от направена справка в Търговския регистър, действителни 
собственици на дружеството участник са две лица. В ЕЕДОП като такова е декларирано 
само едно от тях. С оглед на което на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП Комисията указва 
на дружеството да представи нов ЕЕДОП, попълнен съобразно правилото на чл. 10 
от Закона за търговския регистър. 

 

1.3. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 
сертификати 

 Да има сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
ISO 9001:2008 или еквивалентно в областта на производство и/или 
дистрибуция, сходни с предмета* на поръчката, валиден към датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и/или други 

подобни продукти.  

Участникът е декларирал в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: 
наличието на сертификат, изготвени от независим орган, доказващ, че отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, като е представил заверено копие от 
същия. 

 
 Да е изпълнил най-малко три доставки с предмет, еднакъв или сходен* с 

предмета на поръчката, през последните три години, до датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и други 

подобни продукти. 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, Буква В 
списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, като е представил и 
сертификати за изпълнени договори, придружени от разпечатки от Регистъра на 
обществени поръчки с информация за изпълнен договор. 
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Срокът за представяне на изискуемите документи за преценка относно 
наличието или не на основания за отстраняване на участника от настоящата поръчка, е 
5 (пет) работни дни съгласно чл. 54, ал. 9 ППЗОП. 

 

6.  Офертата на „ХРОМСЕРВИС“ ООД съдържа следните документи, 
подписани от г-жа Мария Русева – пълномощник на управителя на дружеството 
участник: 

1.1. Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец 
№ 1, които са налични в офертата: 

1.2. ЕЕДОП, подписан от лицето, представляващо дружеството участник 
съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП) – в съответствие с Образец № 2  

1.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3, по обособени позиции 

1.4. Документ за упълномощаване на М. Русева – нотариално заверено копие 

1.5. Декларация на управителя по чл. 54, ал. 1-7 ЗОП 

1.6. Удостоверения от НАП, Община Русе, ГИТ 

1.7. Свидетелство за съдимост на управителя 

1.8. Административни сведения 

1.9. Сертификат ISO 9001:2008 – заверено копие 

1.10. Автореференция 

1.11. Списък на изпълнени доставки 

1.12. Удостоверения за изпълнени договори – 3 бр. 

1.13. Мостри 

1.14. Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатани 
непрозрачни пликове по обособени позиции. 

 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в списъка, 
комисията пристъпи към 

1.2. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника 

„ХРОМСЕРВИС“ ООД е българско юридическо лице, ЕИК 117003482, 
представлявано от законния си представител г-н Любомир Парушев – управител на 
дружеството участник. Участникът не участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, 
че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

С представения ЕЕДОП, подписан от управителя, се декларира, че за 
участника не са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП.  

В представения ЕЕДОП, в ч. III „Основания за изключване“, Буква Г, 
възложителят, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари, е 
поставил изискване да се декларират действителните собственици на дружеството 
участник. Видно от направена справка в Търговския регистър, действителни 
собственици на дружеството участник са три лица. В ЕЕДОП действителните 
собственици не са декларирани. С оглед на което на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП 
Комисията указва на дружеството да представи нов ЕЕДОП, попълнен съобразно 
правилото на чл. 10 от Закона за търговския регистър. 
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1.3. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 
сертификати 

 Да има сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
ISO 9001:2008 или еквивалентно в областта на производство и/или 
дистрибуция, сходни с предмета* на поръчката, валиден към датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и/или други 

подобни продукти.  

Участникът е декларирал в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: 
наличието на сертификат, изготвени от независим орган, доказващ, че отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, като е представил заверено копие от 
същия. 

 
 Да е изпълнил най-малко три доставки с предмет, еднакъв или сходен* с 

предмета на поръчката, през последните три години, до датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и други 

подобни продукти. 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, Буква В 
списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, като е представил и 
разширен списък на доставките, както и сертификати за изпълнени договори. 

Срокът за представяне на изискуемите документи за преценка относно 
наличието или не на основания за отстраняване на участника от настоящата поръчка, е 
5 (пет) работни дни съгласно чл. 54, ал. 9 ППЗОП. 

 

7.  Офертата на „Т.Е.А.М.“ ООД съдържа следните документи, подписани от 
г-н Красимир Ставрев – управител на дружеството участник: 

1.1 Опис на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 
1, които са налични в офертата: 

1.2. ЕЕДОП, подписан от лицето, представляващо дружеството участник 
съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП) – в съответствие с Образец № 2  

1.3. Сертификат за въведена и поддържана система за управление на качеството 
ISO 9001:2015 – заверено копие 

1.4. Референции и приемо-предавателен протокол за извършени доставки, сходни 
с предмета на поръчката – 4 бр., заверени копия 

1.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3, по обособени позиции 

1.6. Разпечатки от каталог, интернет страници с посочване на предлаганите 
консумативи – заверени копия 

1.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС 

1.8. Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП 

1.9. Удостоверения от НАП, СО 
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1.8. Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 
непрозрачен плик, по обособени позиции. 

 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в списъка, 
комисията пристъпи към 

1.2. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника 

„Т.Е.А.М.“ ООД е българско юридическо лице, ЕИК 040215128, 
представлявано от законните си представители г-н Красимир Ставрев и г-жа Венера 
Георгиева, заедно и поотделно. Участникът не участва в обединение и е декларирал в 
ЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител. 

С представения ЕЕДОП, подписан от управителя, се декларира, че за 
участника не са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП.  

В представения ЕЕДОП в ч. III „Основания за изключване“, Буква Г 
участникът е следвало да декларира изискуемите обстоятелства, посочени в Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици и в Закона за мерките срещу изпиране на пари, които са отбелязани в 
предоставения от възложителя образец на ЕЕДОП. Указания за попълването на тези 
данни са дадени в документацията към обществената поръчка, по-конкретно на стр. 17 
от нея, т. 2 Лично състояние на участниците. С оглед на което на основание чл. 54, ал. 8 
и ал. 9 ППЗОП Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП, 
попълнен съгласно дадените в документацията към обществената поръчка 
указания. Независимо от представената отделно декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Комисията смята, че участникът е задължен да представи 
офертата си съгласно предварително поставените условия на възложителя и закона. 

 

1.3. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 
сертификати 

 Да има сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
ISO 9001:2008 или еквивалентно в областта на производство и/или 
дистрибуция, сходни с предмета* на поръчката, валиден към датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и/или други 

подобни продукти.  

Участникът е декларирал в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: 
наличието на сертификат, изготвени от независим орган, доказващ, че отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, и е представил заверено копие от същия. 

 Да е изпълнил най-малко три доставки с предмет, еднакъв или сходен* с 
предмета на поръчката, през последните три години, до датата на 
подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви и други 

подобни продукти. 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, Буква В 
списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. 
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За доказване на изпълнените договори участникът е представил три референции 
и един приемо-предавателен протокол. 

Срокът за представяне на изискуемите документи за преценка на съответствието 
на участника с критериите за подбор, заложени от възложителя по настоящата 
обществена поръчка, е 5 (пет) работни дни съгласно чл. 54, ал. 9 ППЗОП. 

 

 

След като комисията разгледа офертите на участниците в процедурата за 
съответствие с изискванията на възложителя за лично състояние и на критериите за 
подбор, установи, че само една от всички постъпили оферти отговаря на изискванията, 
с оглед на което на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП Комисията няма да разглежда 
техническите предложения на участниците на този етап. За отстраняването на 
несъответствията или липсата на информация, както и за представяне на допълнителни 
доказателства за съответствие, комисията дава на участниците срок от 5 (пет) работни 
дни на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП да представят изискуемите документи 
в деловодството на ИАОС, ст. 101, на адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136, гр. София. 

 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 20.12.2016 г. 

 

 

Председател на комисията: 

(съгл. Заповед № 340/29.11.2016 г.) 

     (*) 

 

Членове:  

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

 

* Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 

ЗОП във връзка с чл. 2 ЗЗЛД 


