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П Р О Т О К О Л   № 2 

от заседания на комисия, назначена със Заповед № 288/18.10.2016 г. на изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, разгледа, оцени 
и класира представените оферти за възлагане на обществена поръчка, открита с 
Решение № 36/12.09.2016 г. с предмет: „Сервизно обслужване на апаратура за 
контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол и доставка на 
резервни части и консумативи” по девет обособени позиции 

 

I. На 31.10.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната 

среда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, в изпълнение на Заповед № 

288/18.10.2016  г. комисията продължи своята работа на публично заседание с отваряне 

и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в 

процедурата с предмет: „Сервизно обслужване на апаратура за контрол качеството 

на атмосферния въздух и емисионния контрол и доставка на резервни части и 

консумативи” по девет обособени позиции 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 

участниците. 

Комисията отвори ценовите оферти по реда на постъпване на офертите и 

констатира, че участниците са предложили следните цени за изпълнение на поръчката, 

както следва: 

 

Участникът „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

- за обособена позиция № 9 е предложил цена: 7 450 лева без включен 

ДДС и 8 940  лева с включен ДДС. 

 

Участникът „ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД:  

- за обособена позиция № 1 е предложил цена: 3 900  лева без включен 

ДДС и 4 680 лева с включен ДДС. 

- за обособена позиция № 2 е предложил цена: 5 000 лева без включен 

ДДС и 6 000 лева с включен ДДС. 

- за обособена позиция № 6 е предложил цена: 7 000 лева без включен 

ДДС и 8 400 лева с включен ДДС. 

- за обособена позиция № 7 е предложил цена: 500 лева без включен ДДС 

и 600 лева с включен ДДС. 

 

Участникът „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД:  

- за обособена позиция № 2 е предложил цена: 4 680  лева без включен 

ДДС и 5 616 лева с включен ДДС. 

- за обособена позиция № 4 е предложил цена: 3 380 лева без включен 

ДДС и 4 056 лева с включен ДДС. 

- за обособена позиция № 8 е предложил цена: 1 960 лева без включен 

ДДС и 2 352 лева с включен ДДС. 
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С горното публичната част на заседанието приключи. 

 

II. Комисията констатира, че ценовите предложения на участниците са изготвени 

в съответствие с изискванията на възложителя и не надхвърлят прогнозната стойност. 

 

III. Комисията извърши класиране на допуснатите оферти в съответствие с 

обявения критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”, както следва: 

 

За Обособена позиция 1: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатор за фини прахови частици (ФПЧ 10), HORIBA , модел APDA - 371” 

1. „ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД: предлага цена за изпълнение на поръчката 

3 900  лева без включен ДДС и 4 680 лева с включен ДДС. 

 

За Обособена позиция 2: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

пробонабиращи трактове (ПТ) и стандартен набор от метеорологични параметри 

(СНМП)” – 20 броя пробонабиращи трактове (ПТ)  и 20 броя стандартен набор от 

метеорологични параметри (СНМП) 

1. „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД предлага цена за изпълнение на поръчката 4 680  лева 

без включен ДДС и 5 616 лева с включен ДДС; 

 2. „ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД предлага цена за изпълнение на поръчката  

5 000 лева без включен ДДС и 6 000 лева с включен ДДС. 

 

За Обособена позиция 4: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори ABB модели URAS 14, URAS 26 ” 

1. „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД  предлага цена за изпълнение на поръчката 3 380 лева 

без включен ДДС и 4 056 лева с включен ДДС. 

 

За Обособена позиция 6: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

анализатори HORIBA– модели VA 3000, VA 3126, VA 3112, APNA 370, APSA 370, 

Thermo – FID ES” 

1. „ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД предлага цена за изпълнение на поръчката 7 

000 лева без включен ДДС и 8 400 лева с включен ДДС.  

 

За обособена позиция 7: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

преносим автоматичен газанализатор MRU – модел  95 / 3D ” 

1. „ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД предлага цена за изпълнение на поръчката 

500 лева без включен ДДС и 600 лева с включен ДДС. 

 

За Обособена позиция 8: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на 

апаратура за изокинетично пробовземане на прах в емисии ZAMBELLI ”  

1. „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД  предлага цена за изпълнение на поръчката 1 960 лева 

без включен ДДС и 2 352 лева с включен ДДС. 

 

За Обособена позиция 9: „Сервизно обслужване  на система за определяне на 

концентрациите на химическите компоненти на фракция фини прахови частици 

/ФПЧ2.5/“  - 1 брой 
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1. „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлага цена за изпълнение на поръчката 

7 450 лева без включен ДДС и 8 940  лева с включен ДДС. 

 

IV. Комисията предлага на възложителя да избере за изпълнител по обособените 

позиции класирания на първо място участник в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на апаратура за контрол 

качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол и доставка на резервни 

части и консумативи” по девет обособени позиции, както следва: 

По Обособена позиция 1: „ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД 

По Обособена позиция 2: „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД 

По Обособена позиция 4: „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД   

По Обособена позиция 6: „ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД 

По Обособена позиция 7: „ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД 

По Обособена позиция 8 „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД   

По Обособена позиция 9 „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

V. Комисията предлага на Възложителя – изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по околна среда да прекрати процедурата за възлагане на 

обществена поръчка на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП за следните обособени 

позиции, за които не е подадена нито една оферта в настоящата процедура: 

Обособена позиция 3: „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на устройство 

за събиране и архивиране на данни и съгласуващ аналогово-цифров преобразувател 

(АЦП), модел CHESSELL 4180 M ” 

 

Обособена позиция № 5 – „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на  

автоматичен газанализатор NMHC 2000 ” 

 

Дата на съставяне настоящия протокол: 01.11.2016 г.  

 

Председател:  

1.*   

Членове:  

2.* 

3.* 

4.* 

5.* 

*Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


