
ПРОТОКОЛ № 1/11.07.2017 г. 

От заседание на комисия, назначена със Заповед № 235/10.07.2017 г. fila 
Изпълнителния директор на ИАОС за разглеждане, оценяване и K^iacnpane на оферти! :, 
получени в резултат на обява за обществена поръчка на стойност |Ьо чл. 20, ал|. 3, т. 2 ( т 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Сервк|1Но обслужване i ¡i 
анализатори за определяне на общ въглерод, органичен въглерод и азот Shimadz i 
и Analytik Jena и доставка на консумативи" по четири обособени позици) 
публикувана в РОП под номер 9065640 на 26.06.2017 г. 

I . Днес, 10.07.2017 г., в гр.София в сградата на ИАОС с адрес бул. „Еар Бор] 
Ш" №136 бе проведено заседание на комисия в състав: 

Председател: 
Радослава Шоевска-Ризова - началник на отдел ЛКПчХО 
Членове: 
1. Андреана Велчева - главен експерт, отдел ЛКПчХО 
2. Светла Стоева - младши експерт отдел в Ж В д 
3. Евелина Турмакова - юрисконсулт в отдел „Правен" 
4. Весела Еленкова - старши експерт в отдел ФСУ 

В обявения срок до 17:30 часа на 03.07.2017 г. не е постъпила нито една оферта i 
в рамките на удължения с три дни срок (до 17:30 часа на 07.07.2017 г.) на осноЕ|ание чл] 
188, ал. 2 от ЗОП, е постъпила една оферти, както следва: 

№ по 
ред 

Наименование на участника Дата и час на 
подаване на офертата 

номер н£ Входящ 
офер-̂ ^ата 

1. „Шимадзу България" ЕООД 07.07.2017 г . - 1 7 : 2 7 ч. Вх. № 1/07, )7.2017 

Всички членове на комисията подписаха декларация за липса на обстояте|лствата 1 
по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

Комисията провери целостта и непрозрачността на плика и пристъ1Ш към 
неговото отваряне, след което обяви ценовото предложение на участника к закри 
публичната част на заседанието. I 

I I . Комисията в закрити заседания в периода 10.07.2017 г. и 11.07.2017 г. 
извърши проверка на офертата и установи, че участникът е представил рсички 
изискуеми документи, посочени от възложителя, а именно: < 

1. Оферта и списък на документите и информацията, съдържащи се в офе|)тата в 
съответствие с Приложение № 1 от документацията; I 

2. ЕЕДОП в съответствие с Приложение № 2 от документацията; 
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3. Предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие 
Приложение № 3.1. от документацията - за обособена позиция № 2 ,]сервиз1 |с 
обслужване на анализатори за определяне на общ въглерод, органичен въглерод 
азот на $Ь!та(1ги"; 

4. Ценово предложение в съответствие с Приложение № 4.1. от докум|ентация'||а 
за сумата от 7000 лв. (седем хиляди лева) без ДДС, или 8400 (осем хиляди 
четиристотин лева) с ДДС, която цена е под прогнозната заложена от възложи геля. 

II 

че: 

по чл. 6 

I I I . При проверката на представените документи комисията констатира, 
1. В ЕЕДОП, ч. I I I , Раздел Г „Специални национални основания за изключване 

участникът неправилно е попълнил отговор НЕ на въпрос|а „Прилаггт ли 
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответнот : 
обявление или в документацията за обществената поръчка?" На това място y^ астникъп 
следва да съобрази указанията, дадени от възложителя в Информация към обяаа, стр. ( 
а именно: „Участниците са длъжни да декларират отсъствие на обстоятелствата по 4J 
3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролирани ге от тя: 
лица и техните действителни собственици и за отсъствие на обстоятелствата 
ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари." 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ПНЗОП комисията указва на учас4^ника д^ 
представи нов ЕЕДОП, попълнен съгласно дадените в документаци4та къц 
обществената поръчка указания. Срокът за представяне на нови или пр 
документи е 5 (пет) работни дни от съобщаването на участника на на(|тоящия 
протокол. 

2. В ЕЕДОП, ч. IV, Раздел В „Технически и професионални способности", т. 16) 
участникът е декларирал изпълнението на една дейност с оглед на изискването на 
възложителя да е изпълнил дейности с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета 
на поръчката (съобразно частта от нея за която кандидатства), през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата. 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП, ко1У[исията 
указва на участника да представи доказателства във връзка с горното 
декларирано обстоятелство, които не изхояадат от заинтересовано Л1[це, че 
извършената услуга е с предмет и обем, сходни на тези по обособената пози щия, по 
която е подадена настоящата оферта. Срокът за представяне на нови или 
променени документи е 5 (пет) работни дни от съобщаването на участника на 
настоящия протокол. 

3. В ЕЕДОП, ч. IV, Раздел В „Технически и професионални способностир, т. 2) 
участникът е декларирал, че ще използва двама специалисти при изпълнение пр едмета 
на поръчката. 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП, комисията 
указва на участника да представи доказателства, които не изхождат от 
заинтересовано лице, че двамата посочени специалисти отговарят на 
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минималните изисквания за квалификация. Срокът за представяне на 
променени документи е 5 (пет) работни дни от съобщаването на 
настоящия протокол. 

нови и 
участника 

IV. След като комисията разгледа офертата на з^астника за съответствие 
изискванията на възложителя за лично състояние и на критериите за подбор, установ^ 
че не отговаря на изискванията, с оглед на което на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗО 
комисията няма да разглежда техническото предложение на този етап. 
отстраняването на несъответствията или липсата на информация, как го и 
представяне на допълнителни доказателства за съответствие, комисията дава н" 
участника срок от 5 (пет) работни дни на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП д 
представят изискуемите документи в деловодството на ИАОС, ст. 101, на адрес: бу 
„Цар Борис Ш" № 136, гр. София. 

Дата на подписване на настоящия протокол: 11.07.2017 г. 

ií.v... Председател: 
(Радослава Шоевска-Ризова) 

Чле! 

(Светлад^^рева) 

(Евелина Турмакова) 

(Весела Еленкова) 
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