
Протокол № 4 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 327/15.11.2016 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 газови и течни хроматографи и доставка на консумативи за тях“, 

открита с Решение № 41/06.10.2016 г., възобновена със Заповед № 142/12.04.2017 г. след 

влизане в сила на Решение 235/02.03.2017 г. на КЗК 

 

На 25.04.2017 г., в закрито заседание, комисията в състав: 

Председател: * 

Членове: 

* 

* 

* 

* 

 

в изпълнение на указанията, дадени в диспозитива на Решение 235/02.03.2017 г. на 

КЗК, с което КЗК отменя Решение № 01/11.01.2017 г. за определяне на изпълнител по 

обособени позиции №№ 2 и 3 по горепосочената процедура и връща преписката на 

възложителя за продължаване на процедурата от етап проверка на съответствието на 

участниците с критериите за подбор, комисията разгледа документите за съответствие с 

критериите за подбор, представени до момента от участниците „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД, ЕИК 200998800, и „Т.Е.А.М.“ ООД, ЕИК 040215128. Комисията установи, че 

участникът „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е представил оторизационно писмо от чието 

съдържание не може да се направи несъмнен извод, че е представител на производител на 

газови и течни хроматографски системи, и по-специално на такива с масселективни 

детектори (единичен и/или троен квадрупол). 

С оглед на горната констатация и в изпълнение на указанията, дадени в диспозитива 

на Решение 235/02.03.2017 г. на КЗК, комисията указва на участника „КЕМ АС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 200998800, в срок от 5 работни дни, считано от получаването 

на настоящия протокол, да представи валидно оторизационно писмо (или еквивалентен 

документ), от което да е видно, че участникът е производител или е оторизиран 

представител на производител на газови и течни хроматографски системи с 

масселективни детектори (единичен и/или троен квадрупол). 

Дата 25.04.2017 г. 

 

Председател: 

* 

Членове: 

* 

* 

* 

* 

 

* Заличено обстоятелство по чл. 42, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 2 ЗЗЛД 


