
Протокол № 4 

 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 318/08.11.2016 г. на 

изпълнителния директор на 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“, открита с Решение № 42/13.10.2016 г., възобновена със Заповед № 

141/12.04.2017 г. след влизане в сила на Решение 234/02.03.2017 г. на КЗК 

 

На 09.05.2017 г., в закрито заседание, комисията в състав: 

Председател: * 

Членове: 

* 

* 

* 

* 

 

1. Разгледа постъпилите допълнителни документи по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП, 

изискани с Протокол № 3/25.04.2017 г. 

Представените документи от „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 200998800, са 

постъпили в срок и съдържат оторизационно писмо от Jiangsu Skyray Instruments Co. Ltd. в 

качеството му на официален производител/доставчик на апарати за хроматография, 

спектроскопия и съответните технологични процеси, резервни части и консумативи за 

хроматографски системи. В документа изрично е посочено, че Jiangsu Skyray Instruments Co. 

Ltd. произвежда ICP-MS – мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма, с което 

изискването на възложителя, поставено в критериите за подбор по процедурата, е изпълнено. 

В допълнение, на основание чл. 54, ал. 13 ППЗОП, комисията направи проучване в 

интернет сайта на производителя и установи, че в продуктовия каталог обективно присъстват 

мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма. 

С оглед на горното комисията приема, че участникът „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД е удовлетворил всички изисквания на възложителя, свързани с критериите за подбор в 

настоящата обществена поръчка.  

 

2. Комисията установи, че подадените технически предложения по обособена позиция 

№ 1 и № 2 от участниците „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „Т.Е.А.М.“ ООД напълно 

отговарят на техническите спецификации на възложителя. 

 

3. Комисията публично е отворила ценовите предложения по двете обособени 

позиции на участниците на 18.11.2016 г., отразено в Протокол № 2/25.11.2016 г. В настоящия 

етап от процедурата (след приключило производство по обжалване с влязло в сила Решение 

234/02.03.2017 г. на КЗК) комисията отново излага вече направените в Протокол № 2/ 

25.11.2016 г. изводи: 

 

Участникът „Кем АС Инженеринг“ ООД: 

- По обособена позиция № 1 е предложил цена: 52 300 лв. без ДДС, или 62 760 лв. с 

ДДС, от които: 



 За сервизна дейност – 15 300 лв. без ДДС, или 18 360 лв. с ДДС 

 За доставка на консумативи – 37 000 лв. без ДДС, или 44 400 лв. с ДДС; 

- По обособена позиция № 2 е предложил цена: 15 600 лв. без ДДС, или 18 720 лв. с 

ДДС, от които: 

 За сервизна дейност – 4 600 лв. без ДДС, или 5 520 лв. с ДДС 

 За доставка на консумативи – 11 000 без ДДС, или 13 200 с ДДС. 

Участникът „Т.Е.А.М.“ ООД: 

- По обособена позиция № 1 е предложил цена: 77 425 лв. без ДДС, или 92 910 лв. с 

ДДС, от които: 

 За сервизна дейност – 38 550 лв. без ДДС, или 46 260 лв. с ДДС 

 За доставка на консумативи – 38 875 лв. без ДДС, или 46 650 лв. с ДДС; 

- По обособена позиция № 2 е предложил цена: 22 470 лв. без ДДС, или 26 955 лв. с 

ДДС, от които: 

 За сервизна дейност – 11 240 лв. без ДДС, или 13 488 лв. с ДДС 

 За доставка на консумативи – 11 230 без ДДС, или 13 467 с ДДС. 

 

 

По обособена позиция № 2 в ценовото предложение на участника „Т.Е.А.М.“ ООД е 

допусната грешка. 

Видно е, че има несъответствие между предложената цена за консумативи без и с 

ДДС – 11 230 лв. х 1,2 ДДС = 13 476 лв., а не посоченото в ценовото предложение 13 467 лв. 

В общата цена за сервизна дейност и за доставка на консумативи също има 

несъответствие между цената без и с ДДС – 22 470 х 1.2 ДДС = 26 964 лв., а не посочената 

цена 26 955 лв. 

Въз основа на гореизложеното комисията не може по безсъмнен начин да се установи 

коя е действително оферираната цена от участника. Съгласно чл. 104, ал. 5, изр. последно от 

ЗОП комисията няма право да иска разяснения от участниците, които водят до промяна в 

ценовото им предложение, поради което участникът „Т.Е.А.М.“ ООД следва да бъде 

отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

В тази част изводите на комисията са потвърдени с влязло в сила Решение 

234/02.03.2017 г. на КЗК.  

 

4. Комисията извърши класиране на офертите в съответствие с обявения критерий 

„най-ниска цена“, както следва: 

По обособена позиция № 1 „Сервизно обслужване на 10 броя мас-спектрометри 

Agilent Technologies модел 7500 и доставка на консумативи за тях“ 

1. „Кем АС Инженеринг“ ООД с предлагана цена за изпълнение на поръчката 52 300 

лв. без ДДС, или 62 760 лв. с ДДС; 

2. „Т.Е.А.М.“ ООД с предлагана цена за изпълнение на поръчката 77 425 лв. без ДДС, 

или 92 910 лв. с ДДС 

По обособена позиция № 2 „Сервизно обслужване на 2 броя мас-спектрометри Agilent 

Technologies 7700, Agilent Technologies 8800 и доставка на консумативи за тях“ 

1. „Кем АС Инженеринг“ ООД с предлагана цена за изпълнение на поръчката 15 600 

лв. без ДДС, или 18 720 лв. с ДДС. 

 



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

позиции класирания на първо място участник в процедура – публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на мас-спектрометри с 

индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях“, както следва: 

По обособена позиция № 1: „Кем АС Инженеринг“ ООД 

По обособена позиция № 2: „Кем АС Инженеринг“ ООД 

 

Дата 09.05.2017 г. 

 

Председател:  

* 

Членове: 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

* Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 2 ЗЗЛД 

   


