
Утвърждавам: 
Изпълнителен директор на ИАОС: 

Д«̂ «= 19. 07. 2017 

ПРОТОКОЛ № 2/19.07.2017 г. 

От заседание на комисия, назначена със Заповед № 235/10.07.2017 г. на 
Изпълнителния директор на ИАОС за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, 
получени в резултат на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Сервизно обслужване на 
анализатори за определяне на общ въглерод, органичен въглерод и азот Shimadzu 
и Analytik Jena и доставка па консумативи" по четири обособени позиции, 
публикувана в РОИ под номер 9065640 на 26.06.2017 г. 

I . Днес, 19.07.2017 г., в гр.София в сградата на ИАОС с адрес бул. „Цар Борис 
Ш" №136 бе проведено закрито заседание на комисия в състав: 

Председател: 
Радослава Шоевска-Ризова - началник на отдел ЛКПчХО 
Членове: 
1. Елисавета Попчева - главен експерт отдел в Л1СВд, заместващ титулярния 

член Андреана Велчева - главен експерт, отдел ЛКПчХО, 
2. Светла Стоева - младши експерт отдел в ЛКВд 
3. Евелина Турмакова - юрисконсулт в отдел „Правен" 
4. Весела Еленкова - старши експерт в отдел ФСУ 

С Протокол № 1/11.07.2017 г. комисията даде на участника в процедурата 
„Шимадзу България" ЕООД срок от 5 (пет) работни дни на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 
9 от ППЗОП за отстраняването на несъответствията или липсата на информация, както 
и за представяне на допълнителни доказателства за съответствие. До изтичане на 
законовия срок - 17:30 часа на 18.07.2017 г., участникът е представил допълнителни 
документи с вх. № 01А/14.07.2017 г. 

Комисията провери целостта и непрозрачността на плика и пристъпи към 
неговото отваряне и разглеждането на документите, при което установи следното: 

1. Участникът е представил нов ЕЕДОП, попълнен съгласно дадените в 
документацията към поръчката и от комисията указания. 

2. Участникът е представил като доказателство референция относно 
изпълнението на дейност, сходна с предмета на частта от поръчката, за която 
кандидатства. От представената референция не става ясно какъв е обемът на 
извършената дейност, тъй като не е посочено колко броя апарати са сервизирани. 
Изискването на възложителя, обективирано в документацията към поръчката в Раздел 
III , т. Б, подт. 3.1, е декларираните изпълнени дейности да бъдат с предмет и обем 
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еднакъв или сходен с предмета на поръчката (съобразно частта от нея, за която 
кандидатстват). Възложителят е пояснил какво разбира под „сходен обем" за обособени 
позиции №№ 1 и 2, а именно „дейност по севизиране на брой апарати равен или no-J 
голям спрямо броя на апаратите предмет на обществената поръчка (съобразно частта^ 
за която кандидатстват)". С оглед на горното комисията не приема, 
представената референция доказва съответствието на участника с този критерий. 

3. Участникът е представил сертификати за преминато обучение на двамата 
специалисти, които е посочил в ЕЕДОП, че ще изпълняват предмета на поръчката. 
това участникът е отговорил само на част от заложения в Раздел III , т. Б, подт. 3.2 на 
документацията критерий за подбор, но не е представил никакво доказателство, че; 
членовете на екипа му имат „минимум 2 (две) години опит в сервизиране на апаратура, 
сходна с предмета на поръчката". С оглед на горното комисията не приема, чс 
участникът е доказал съответствието си с този критерий. 

I I . Въз основа на така направените констатации, комисията предлага на 
възложителя да отстрани от участие в процедурата „Шимадзу България" ЕООД на 
основание чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, като неотговарящ на поставените 
критерии за подбор. 

III . Комисията предлага на възложителя: 
1. Да прекрати процедурата по обособена позиция № 2 („Сервизно обслужване 

на анализатори за определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Shimadzu за, 
два броя апарати") на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

2. Да прекрати процедурата по обособени позиции № 1 („Сервизно обслужване 
на анализатори за определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Analytik Jena 
за петнадесет броя апарати"), № 3 („Доставка на консумативи за анализатори за| 
определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Analytik Jena за петнадесет 
броя апарати") и № 4 („Доставка на консумативи за анализатори за определяне обш! 
въглерод, органичен въглерод и азот на Shimadzu за два броя апарати") на основание 
чл. 110, ал. 1,т. 1 отЗОП. 

Комисията взе единодушно отразените в настоящия протокол решения. 

Комисията приключи своята работа и подписа настоящия протокол на 
19.07.2017 г. и предаде протоколите рт своята работа за утвърждаване на възложителя. 1-" Председател: 

(Радослава Шоевска-Ризова) 
Членоб^г 

(Елисавета Попчева) 

(Евелина Тзфмакова) (Весела Еленкова) 
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