
П Р О Т О К О Л  № 1 

 

За дейността на Комисия назначена със Заповед № 318 от 08.11.2016 г. на 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура по публично 

състезание за обществена поръчка с предмет: "Сервизно обслужване на мас-

спектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях“ 

по две обособени позиции, открита с Решение № 42 от 13.10.2016 г., на 

Изпълнителния директор на ИАОС.  

 

На 08.11.2016 г. от 14:00 часа в сградата на ИАОС, находяща се в гр. София, бул. 

Цар Борис III № 136, комисия в състав: 

 

Председател: * 

Членове:  

1. *; 

2. *; 

3. *; 

4.  *; 

Резервни членове: 

1. *; 

2. * 

наричана по-долу в настоящия протокол „Комисията“ и в изпълнение на Заповед № 318 

от 08.11.2016 г. на изпълнителния директор на ИАОС, пристъпи към разглеждане, 

оценка и класиране на оферти на Участниците в попроцедура за възлагане на 

обществена поръчка – публично състезание с предмет „Сервизно обслужване на мас-

спектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях“ по две 

обособени позиции. На открито заседание на комисията за отваряне на подадените 

оферти присъстваха всички редовни членове на комисията. 

 На откритото заседание на комисията взе участие следният представител на 

фирма Участник: 

 Радослав Христов – управител на „Кем АС Инженеринг“ ООД. 

 Комисията започна своята работа, след като получи протокола по чл. 48, ал. 6 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

представените оферти. 

 Комисията констатира, че в установения от Възложителя срок, а именно до 17:30 

часа на 07.11.2016 г., са постъпили 2 (две) оферти за участие в обществената поръчка, 

които са представени в запечатани, с ненарушена цялост опаковки, надписани в 

съответствие с всички изисквания във връзка с представянето и приемането на 

офертите от следните участници по реда на постъпването им: 

1. Оферта от „Кем АС Инженеринг“ ООД, с вх. № 01 от 07.11.2016 г., подадена 

в 16:10 часа; 

2. Оферта от „Т.Е.А.М.“ ООД, с вх. № 02 от 07.11.2016 г., подадена в 16:15 ч. 

След като членовете на комисията се запознаха със списъка на участниците в 

обществената поръчка, попълниха и представиха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 

Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на опаковките с оферти по 

реда на тяхното постъпване в деловодството на ИАОС и обяви тяхното съдържание, 

како следва: 



1. Първа бе отворена офертата на „Кем АС Инженеринг“ ООД, с вх. № 01 от 

07.11.2016 г. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Член на комисията отвори опаковката с офертата и 

оповести, че тя съдържа изискуемите съгласно документацията за обществената 

поръчка документи и информация, както и 2 (два) бр. отделни запечатани непрозрачни 

опаковки с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответно за Обособена позиция 1 

и Обособена позиция 2. 

Всички членове на комисията подписаха Техническо предложение по 

Обособена позиция № 1 и Техническо предложение по Обособена позиция № 2, както и 

двете непрозрачни опаковки с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответни 

Обособени позиции, съгласно чл. 54, ал. 4 от ПП ЗОП. 

2. Втора бе отворена офертата на „Т.Е.А.М.“ ООД, с вх. № 02 от 07.11.2016 г. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Член на комисията отвори опаковката с офертата и 

оповести, че тя съдържа изискуемите съгласно документацията за обществената 

поръчка документи и информация, както и 2 (два) бр. отделни запечатани непрозрачни 

опаковки с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответно за Обособена позиция 1 

и Обособена позиция 2. 

Всички членове на комисията подписаха Техническо предложение по 

Обособена позиция № 1 и Техническо предложение по Обособена позиция № 2, както и 

двете непрозрачни опаковки с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответни 

Обособени позиции, съгласно чл. 54, ал. 4 от ПП ЗОП. 

След като бе отворена и втората постъпила оферта, председателят на 

комисията уведоми присъствалия представител на фирма-участник за следното: 

- Приключила е публичната част от заседанието на Комисията; 

- В закрито заседание Комисията ще провери съответствието на 

документите, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, 

поставени от Възложителя, в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ПП 

ЗОП; 

- Относно датата и часа на следващото открито заседание на Комисията за 

отваряне на опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри“, участниците ще 

бъдат уведомени не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на 

отваряне. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание и на основание чл. 54, 

ал. 7 от ППЗОП пристъпи към подробно разглеждане и запознаване със съдържанието 

на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, при което констатира следното: 

- И двамата участника отговарят на отговарят на общите условия на 

Възложителя, указани в Раздел IV, т. 1 от Документацията за участие. 

- И двамата участника отговарят на минималните изисквания на 

Възложителя към техническите и професионални възможности на участниците, указани 

в Раздел IV, т. 3, б. В от Документацията за участие; 

- И двамата участника са представили Технически предложения и по двете 

обособени позиции на поръчката, съгласно образец № 5 от Документацията за участие, 

като всеки участник е декларирал, че ще изпълни услугите и доставките на 

консумативи, обект на поръчката, по начина и в обемите, описани в Раздел II от 

Документацията за участие. 

 



На основание представените документи и направените констатации, 

комисията установи, че няма пречки и двамата участника да бъдат допуснати до оценка 

на предложените от тях ценови предложения,  

 

   Настоящият протокол се подписа от всички членове на комисията в един 

екземпляр. 

 

 

Дата:15.11.2016 г. 

 

 

Председател:* 

 

Членове: 

 * 

 

  * 

 

  * 

 

 * 

 

 

 

 

 

* Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


