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ПРОТОКОЛ № 1 

 
 За провеждане на заседания от работата на Комисията, определена за провеждане на 

обществена поръчка, открита по реда и при условията на Глава 26-а от Закона за обществените 

поръчки, с предмет: „Калибриране на технически средства”, информацията за която е 

оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф. № 9063591/21.04.2017 г. 

 

 

На 09.05.2017 г., в 10:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда 

/ИАОС/, в изпълнение на Заповед № 183 от 09.05.2017 г. на и. д. изпълнителен директор на 

ИАОС , издадена на основание чл.97, във връзка с чл. 51, ал.1 от ППЗОП и чл.103, ал.1 от 

ЗОП, се състоя открито заседание на комисия в състав: 

 

Председател на комисията:  

* 
 

Членове:  

1. * 

2. *  

3. * 

4. * 

 

Поради обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по Заповед 

183/09.05.2017 г. редовният член * бе заместена от резервния член *. 

Комисията в описания състав започна работа след получаване на протокола по чл.48, ал.6 

ППЗОП и получените оферти.  

 

До определения в Обявата краен срок за представяне на оферти - 17:30 часа на 05.05.2017 

г., удължен на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, в деловодството на ИАОС са депозирани 3 броя 

оферти от следните участници:  

 

1. „Калибра България“ ООД – оферта вх.№ 01/28.04.2017 г. в 13,15 часа; 

2. ЛК „Интерлаб” ЕООД - оферта вх. № 02/28.04.2017 г.  в 15,15 часа  

3. „Мултитест” ООД- оферта вх.№ 03/04.05.2017 г. в 10,00 часа  

 

 Не са постъпили оферти след крайния срок.  

 

След като получиха списъка с участниците и подадените оферти всички членове на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.  

 

При отваряне на офертите в 10:30 часа не присъстваха представители на участниците.  

 

След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с подаването 

и приемането на офертите за участие, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП председателят пристъпи 

към отваряне на офертите по реда на постъпването им в деловодството на ИАОС, както 

следва:  

 

1.Участникът „Калибра България― ООД е представил оферта в запечатана, непрозрачна и с 

ненарушена цялост опаковка. 
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2. Участникът ЛК „Интерлаб‖ ЕООД е представил оферта в запечатана, непрозрачна и с 

ненарушена цялост опаковка.  

3. Участникът „Мултитест‖ ООД е представил оферта в запечатана, непрозрачна и с 

ненарушена цялост опаковка.  

 

Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване  и обяви 

ценовите предложения на участниците, както следва:  

 

 

Обособена 

позиция 

№ по ред 

Наименование на 

обособена позиция 

Прогнозна 

цена 

Калибра 

България 

ООД 

Интерлаб 

ЕООД 

Мултитест 

ООД 

 

1. Калибриране на 

стъклени 

живачни/течностни 

термометри 

2 600 лв. Не участва 1 600,00 лв. 1 164,00 

лв. 

2. Калибриране на 

цифрови(дигитални) 

термометри, 

температурни сонди 

и термодвойки 

1 560 лв. Не участва 1 200,00 лв. 924,50  лв. 

3. Калибриране на 

стационарни и 

портативни 

кондуктометри в 

нисък обхват 

3 750 лв. Не участва 3 000,00 лв. Не участва 

4. Калибриране на 

стационарни и         

портативни 

кондуктометри във 

висок обхват 

2 000 лв. Не участва 1 600,00 лв. Не участва 

5. Калибриране на 

стационарни и  

портативни, рН 

метри 

6 210 лв. Не участва 5 140 ,00 лв. Не участва 

6. Калибриране на 

автоматични 

титратори 

1 840 лв. Не участва 1 600,00 лв. Не участва 

7. Калибриране на 

уреди за измерване 

на вакуум и налягане 

1 190 лв. Не участва Не участва 746,20 лв. 

8. Калибриране на 

комбинирани уреди- 

термохигрометри 

4 250 лв. Не участва 3 740,00 лв. Не участва 

9. Калибриране на 

аналитични везни 

6 400 лв. 4 320,00 

лв. 

5 900,00 лв. Не участва 

10. Калибриране на 

еталонни теглилки 

1 650 лв. 400,00 лв. Не участва Не участва 

11. Калибриране на 900 лв. Не Не участва Не участва 
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шумомери и звукови 

калибратори 

участва 

12. Калибриране на 

анемометри 

2 100 лв. Не участва 2 100,00 лв. Не участва 

13. Калибриране на 

скоростомерни 

тръби 

1 800 лв. Не участва 1 800,00 лв. Не участва 

14. Калибриране на 

радиометри и 

дозиметри 

3 720 лв. Не участва Не участва Не участва 

15. Калибриране на 

дейталогери 

2 100 лв. Не участва 1 320,00 лв. Не участва 

16. Калибриране на 

калибратори за 

дебит 

9 000 лв. Не участва Не участва Не участва 

17. Калибриране на 

газоанализатори 

3 000 лв. Не участва Не участва Не участва 

 

 

След приключване оповестяването на ценовите предложения, в 11:30 на 09.05.2017 г. 

приключи откритото заседание на комисията. 

 

В периода 10.05.2017 г. – 26.05.2017 г. в сградата на ИАОС, комисията продължи 

своята работа в закрити заседания. Комисията разгледа представените документи, 

удостоверяващи съответствието на участниците с критериите за подбор и установи следните 

несъответствия: 

 

 

1. За участника „Мултитест“ ООД 

 

По обособена позиция № 1  

 

Възложителят е поставил като изискване в критериите за подбор по обществената поръчка 

за доказване на техническата и професионална компетентност на участниците да бъдат 

представени валидни Сертификат за акредитация  и Заповед за акредитация издадени от 

компетентен орган, ИА БСА или от друг Национален орган за  акредитация, страна по 

Многостранното споразумение на EA (EA MLA) ILAC ( ILAC MRA) в област калибриране 

доказващи компетентността на участниците като калибровъчни лаборатории  съгласно 

изискванията на стандарт БДС EN ISO /IEC 17025 и от които да е видно какъв е 

акредитирания обхват на дейност и какви са възможностите за калибриране. 

 От представения Сертификат за акредитация на „Мултитест― ООД с регистрационен номер 

БСА рег.№ 5ЛК от 29.09.2016 г. с валидност до 29.11.2017 г. и представената Заповед за 

акредитация с № А479 от 29.09.2016 г. е видно, че акредитирания обхват на измерване за 

технически средства от вида „Течностни и стъклени термометри“  е от минус 45
0
С до 

+125
0
С.  

В обособена позиция №1 „Калибриране на стъклени живачни/течностни термометри― на 

Техническата спецификация, възложителят е посочил четири уреда с обхват на калибриране 

по-голям от акредитирания обхват на измерване на фирма „Мултитест― ООД както следва: 
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Технически средства Обхват на калибриране 

Термометър стъклен, живачен , Selecta,  № 

90250 

-4 
0
C ÷ +145 

0
C  

 

Термометър стъклен, живачен, Bоесо,Усл. № 11 -10 
0
C ÷ +200 

0
C  

 

Термометър, стъклен, живачен, Германия,  

Усл. № Т 02 

-1 
0
C ÷ +360 

0
C 

 

Термометър стъклен, живачен TGL 11996, 

Германия, Усл. № 1 

-30
0
C ÷ +150 

0
C  

 

 От представените документи  не може да се заключи, че  „Мултитест“ ООД отговаря 

на изискванията посочени от възложителя, а именно не е видно, че участникът притежава 

необходимата компетентност за калибриране на технически средства от вида „Течностни и 

стъклени термометри“ в обхвата посочен от възложителя. 

 

2. За участника „Калибра България“ ООД: 
 

По обособена позиция № 9  
 

Възложителят в обявените критерии за подбор е поставил като изискване за доказване на 

техническата и професионална компетентност на участниците да бъдат представени валидни 

Сертификат за акредитация  и Заповед за акредитация издадени от компетентен орган, ИА 

БСА или от друг Национален орган за  акредитация, страна по Многостранното споразумение 

на EA (EA MLA) ILAC ( ILAC MRA) в област калибриране доказващи компетентността на 

участниците като калибровъчни лаборатории  съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 

/IEC 17025 и от които да е видно какъв е акредитирания обхват на дейност и какви са 

възможностите за калибриране. 

От представения Сертификат за акредитация на фирма „Калибра България“ ООД с 

регистрационен номер БСА рег.№ 6ЛК от 30.09.2016 г. с валидност до 30.09.2020 г. и 

представената Заповед за акредитация с № А482 от 30.09.2016 г. е видно, че акредитирания 

обхвата на измерване за технически средства  от вида „Везни с неавтоматично действие“  е 

от 10 mg  до 5000 kg.  
В обособена позиция № 9 „Калибриране на аналитични везни― на Техническата  

спецификация  възложителят е посочил четиринадесет уреда с обхват на калибриране по-

голям от акредитирания обхват на измерване на фирма „Калибра България― ООД както 

следва: 

 

 

Технически средства Обхват на калибриране 

Везна аналитична електронна, BP210S, 

№ №70407135, Sartorius 

0,001 g ÷ 210 g 

 

Везна електронна аналитична, тип А 200 S Max 

200 g., № 360802, Sartorius 

0,001 g ÷ 200 g 

  

Везна с неавтоматично действие – електронна, 

202 A, № 39676, Precisa 

0,001 g  ÷ 202 g 

 

Везна аналитична В120 S,  идент. № 10905969, 

Sartorius GmbH Gottingen 

0,001 g ÷ 120 g 

 

Везна аналитична 92SM—202A,  идент. № 

63639, Precisa Instruments AG 

0,001 g ÷ 202 g 
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Везна аналитична 262 SMA-FR, идент. № 

12370,  Precisa Instruments AG  

0,001 g ÷ 260,0g 

 

Везна аналитична A200 S,  идент. № 36080184, 

Sartorius GmbH Gottingen 

0,001 g ÷ 200,0 g 

 

Електронна двуобхватна аналитична везна 

CPA225D, идент. №29307247, Sartorius GmbH 

Gottingen 

0,001 g ÷ 220 g 

 

Везна електронна ,,Metler toledo‖XP6/M, 

Швейцария,  ид.№ 1123040938 

 0,0001 mg ÷  6 g 

Електронна микровезна 

XP6/M, METTLER TOLEDO 

Идент. № 1123040939 

 0,0001 mg ÷  6 g 

Везна с неавтоматично действие - електронна 

XP6/M, Производител:  

Metler – Toledo, Швейцария 

Идент.№ 1123040937 

0,0001 mg ÷  6 g  

Везна с неавтоматично действие-електронна, 

тип:XP6,Mettler Toledo, №1123070152 

0,0001 mg ÷  6 g  

 

Аналитична везна (електронна) клас I,  

Тип: 92 SM-202A ,идент. № 63642 

Производител: ―Precisa‖ - Швейцария, 

0,001 g ÷210 g 

 

 

Везна с неавтоматично действие – 

, клас I, тип Precisa XT - 220 A,  No електронна

528222 / 2409 – 168 

0,001 g ÷220 g 

 

 

 От представените документи не може да се заключи, че „Калибра България“ ООД 

отговаря на  изискванията  посочени от възложителя, а именно не е видно, че участникът 

притежава необходимата компетентност за калибриране на технически средства от вида 

„Везни с неавтоматично действие“ в обхвата посочен от възложителя. 

 

 

По обособена позиция № 10  

 

Възложителят е поставил като изискване за доказване на техническата и професионална 

компетентност на участниците да бъдат представени валидни Сертификат за акредитация  и 

Заповед за акредитация издадени от компетентен орган, ИА БСА или от друг Национален 

орган за  акредитация, страна по Многостранното споразумение на EA (EA MLA) ILAC  

(ILAC MRA) в област калибриране доказващи компетентността на участниците като 

калибровъчни лаборатории  съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO /IEC 17025 и от 

които да е видно какъв е акредитирания обхват на дейност и какви са възможностите за 

калибриране. 

От представения Сертификат за акредитация на фирма „Калибра България“ ООД с 

регистрационен номер БСА рег.№ 6ЛК от 30.09.2016 г. с валидност до 30.09.2020 г. и 

представената Заповед за акредитация с № А482 от 30.09.2016 г. е видно, че акредитирания 

обхват на измерване за средства за измерване от вида „Теглилки клас М и нестандартни 

тежести“  е от 1g до 20 kg.  

 В обособена позиция № 10 „Калибриране на еталонни теглилки― на Техническата 

спецификация  възложителят е посочил две еталонни теглилки клас E2 , както следва: 
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Технически средства Обхват на калибриране 

Единична теглилка, 5 g, клас E2, № G11123005, 

METTLER TOLEDO 

5 g 

Единична теглилка, 200 mg, клас E2, № 

G11123005, METTLER TOLEDO 

200 mg 

  

От представените документи и сертификати на еталонни технически средства за 

калибриране не е видно, че „Калибра България“ ООД отговаря на  изискванията  посочен от 

възложителя, тъй като не е налице доказателство, че участникът притежава  необходимата 

компетентност за калибриране на технически средства от вида „Теглилки клас М и 

нестандартни тежести“ в обхват  по нисък от 1 g, както и че няма компетентността за 

калибриране на еталонни теглилки от клас Е2,а само по ниския клас М. 

 

3. За участника ЛК „Интерлаб“ ЕООД: 

 

По обособена позиция № 9  

 

Възложителят в обявените критерии за подбор е поставил като изискване за доказване на 

техническата и професионална компетентност на участниците да бъдат представени валидни 

Сертификат за акредитация  и Заповед за акредитация издадени от компетентен орган, ИА 

БСА или от друг Национален орган за  акредитация, страна по Многостранното споразумение 

на EA (EA MLA) ILAC (ILAC MRA) в област калибриране доказващи компетентността на 

участниците като калибровъчни лаборатории  съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 

/IEC 17025 и от които де е видно какъв е акредитирания обхват на дейност и какви са 

възможностите за калибриране. 

 

 От представения Сертификат за акредитация на фирма ЛК„Интерлаб“ ЕООД с 

регистрационен номер БСА рег.№ 3ЛК от 27.06.2016 г. с валидност до 24.03.2020 г. и 

представената Заповед за акредитация с № А 316 от 27.06.2016 г. е видно, че акредитирания 

обхвата на измерване за технически средства от вида „Везни с неавтоматично действие“  е   

≤ 0,5 кg  до 300 kg.  
  В обособена позиция № 9 „Калибриране на аналитични везни― на Техническата 

спецификация  възложителят е посочил четири уреда с обхват на калибриране от 0,0001 mg до 

6 g както следва: 

 

Технически средства Обхват на калибриране 

Везна електронна ,,Metler toledo‖XP6/M, 

Швецария,  ид.№ 1123040938 

 0,0001 mg ÷  6 g 

Електронна микровезна 

XP6/M, METTLER TOLEDO 

Идент. № 1123040939 

 0,0001 mg ÷  6 g 

Везна с неавтоматично действие - електронна 

XP6/M, Производител: Metler – Toledo, 

Швейцария 

Идент.№ 1123040937 

0,0001 mg ÷  6 g  

Везна с неавтоматично действие-електронна, 

тип:XP6,Mettler Toledo, №1123070152 

0,0001 mg ÷  6 g  

 

 

 От представените документи и сертификати на еталони за калибриране не може да се 

заключи, че ЛК„Интерлаб“ ЕООД притежава необходимата компетентност за калибриране 
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на технически средства от вида „Везни с неавтоматично действие“ в обхват  по-нисък от 1 

mg ( 0,001 g). 
 

Въз основа на гореизложените по-горе констатации, на основание на чл. 195, вр. чл.104, 

ал.4 ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП, Комисията предоставя на участниците 5 (пет) работни дни 

от датата на получаването на настоящия протокол за представяне на други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация за доказване на съответствието им с 

критериите за подбор обявени от възложителя. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 26.05.2017 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

   1. * 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

2. *       3. * 

 

4. *       5. * 

 

 

 

 * Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 ЗЗЛД 


